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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Друга половина ХХ — початок ХХІ ст. — 

час значущих змін і в європейському мистецтві, і в мистецтві України. У 

Європі мистецтво прикраси як окреме явище декоративно-ужиткового 

мистецтва починає займати чітку й впевнену позицію саме в другій половині 

ХХ ст. Активні експерименти у творчих процесах виготовлення прикрас 

відбувалися ще на початку ХХ ст. на прикладі діяльності Баугаузу, де 

культивувалося впровадження функціональних тенденцій і синтез матеріалів 

у проектованих творах. А від 1960-х років новаторські тенденції в мистецтві 

прикрас поширюються по всій Європі, спершу в Німеччині, Нідерландах, 

Італії, Великобританії та скандинавських країнах, а в 1970-х роках — у 

Центрально-Східній Європі — у Чехії, Словаччині, Польщі, Латвії, Естонії, 

Росії та Україні. Провідними представниками цього мистецтва стали відомі 

художники Ф. Беккер, Г. Юнгер (Німеччина), С. Персон (Швеція), Е. Ван 

Леерсум (Нідерланди), М. Пінтон і А. Помодоро (Італія) та ін. Вони 

експериментували з матеріалами, формою, технологією, конструкцією, 

створювали нефункціональні твори, які пізніше трансформувались у так звані 

«арт-об’єкти». Активні зміни в цьому напрямку декоративно-ужиткового 

мистецтва відбувались у різних країнах Європи синхронно. Це було 

зумовлено використанням нетрадиційних форм і матеріалів — пластмаси, 

акрилу, латексу, силікону. Ці напрацювання були підсилені багатим 

теоретичним доробком: художники задекларували концепції своєї творчості, 

мистецтвознавці аналізували цей мистецький рух у публікаціях, відбувалися 

колективні виставки та науково-творчі конференції, присвячені мистецтву 

«нової» прикраси. У Європі 1970-х років митці створили пласт теоретично-

філософських концепцій творення тогочасної художньої прикраси, що 

виходить за межі декоративно-ужиткового мистецтва і, відтак, претендує на 

образотворчість. Прикраса стає не лише ужитковим об’єктом і предметом 
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колекціонування, а є твором мистецтва, культурним артефактом, що має 

утилітарну, естетичну та образотворчу функції. Ці процеси відбувалися 

майже в усіх країнах Європи, але з обов’язковим врахуванням національних 

традицій і культурних особливостей.   

На початку ХХ ст. в Україні до мистецтва прикрас зверталися 

художниці О. Кульчицька, Я. Музика та ін., проте ця традиція була перервана 

у 1940-х роках на десятиліття. У 1960-80-х рр. у середовищі художників-

ювелірів формується тенденція до творення індивідуальних авторських 

прикрас. У 1970-90-х роках в Україні виникають творчі середовища, у яких 

розвивалося мистецтво прикрас: на заході України — у Львові, Ужгороді, 

Чернівцях, у центрі — в Києві, на півдні — в Одесі та Сімферополі. Від 

початку 1990-х років з’являються експериментальні твори, виготовлені з 

альтернативних матеріалів (кераміка, скло, папір, пластик, тканина, шкіра та 

ін.). Це пов’язано із суспільно-політичними змінами — доступнішим стає 

зарубіжний інформаційний мистецький простір, активізуються контакти між 

художниками різних країн. Упродовж останнього десятиріччя сучасне 

українське декоративно-ужиткове мистецтво вийшло на новий рівень, 

з’явилася плеяда молодих митців, які по-новому трактують прикрасу й 

посіли вагоме місце в європейському мистецькому просторі.  

Еволюція прикраси від ювелірного мистецтва до застосування 

некоштовних, альтернативних матеріалів і експерименту стала об’єктом 

нашого дослідження. Для повнішого розкриття теми ми звернулися до 

європейського контексту для порівняння та аналізу українських і 

європейських особливостей у творенні прикрас.  

Для повного розкриття теми було залучено зарубіжні та українські 

джерела. В українському мистецтвознавстві більшість публікацій присвячені 

дослідженню ювелірного мистецтва ХХ ст. — З. Чегусова [146-147], Р. 

Шмагало [151-162], Л. Шпирало-Запоточна[164], Л. Пасічник [110-113] у 

своїх працях висвітлюють творчість окремих художників-ювелірів. Однак 
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новаторський характер прикрас, що їх виготовили з альтернативних 

матеріалів сучасні автори (Л. Дегтярьова, О. Івасюта, М. Козар, М. 

Котельницька, В. Крохмалюк, О. Савчук, О. Хомякова, Ю. Царенко, Т. Чорна 

та ін.) недостатньо висвітлені в українському мистецтвознавстві.  

Однією з проблем дослідження стали термінологічні дефініції 

прикраси. Так, у європейському мистецтвознавстві терміну «мистецтво 

прикраси» тотожні англійське «art jewelry» та німецьке «die Schmuckkunst» 

— поняття, які відрізняються за змістом, але є близькими за своєю суттю. У 

сучасних умовах швидкої адаптації нових мистецьких течій і явищ 

термінологічне означення поняття «прикраса» здатне набувати різних 

тлумачень. Так, у найширшому сенсі цей термін передбачає декорування 

візуального простору, екстер’єру чи інтер’єру приміщень, що потрібно 

розуміти як оздобу, прикрашання предметів. У дослідженні ми зосередили 

увагу на визначенні поняття «прикраса», пов’язаному з образом людини, 

тілом і одягом, вона може бути виготовлена з коштовних, напівкоштовних та 

інших матеріалів, де основну роль відіграє авторська концепція твору.  

У нашому дослідженні в поняття «прикраси» ми включаємо ювелірні 

вироби та прикраси з альтернативних матеріалів. У процесі їх поєднання 

основна увага зосереджена на художніх концепціях провідних майстрів і 

естетичних особливостях їхніх творів.  

Сьогодні в дослідженні мистецтва прикрас в Україні, порівняно з 

європейськими процесами, існує ще низка проблем: відсутні музейні збірки 

сучасних прикрас, обмаль спеціалізованих галерей, а виставкова діяльність і 

творчість окремих авторів недостатньо висвітлені в мистецтвознавчих 

публікаціях.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації узгоджена з тематикою наукових досліджень і планом підготовки 

наукових кадрів кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної 

академії мистецтв за спеціальністю «Декоративно-ужиткове мистецтво» та 
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відповідно до основних напрямів Державної програми «Мистецька освіта і 

мистецтво в культурологічному процесі України ХХ — ХХІ ст.» 

№0108U000998 (затверджено рішенням Експертної ради при НАН України 

№1 від 23.01.2008 р.). 

Зважаючи на всі аспекти проблеми, мета наукової роботи — 

комплексно проаналізувати мистецтво прикрас в Україні останньої третини 

ХХ — початку ХХІ ст. як загальноєвропейське мистецьке явище, з 

виявленням концептуальних засад творчості провідних митців і художніх 

особливостей творів. 

Мета роботи визначає наступні завдання: 

— виявити стан вивчення теми в Україні та Європі, проаналізувати 

джерела та історіографію дослідження;  

— визначити термінологічні дефініції поняття «прикраса», «мистецтво 

прикраси» та пов’язаних з ними термінів, виявити специфіку їх обігу в 

умовах актуальних термінологічних проблем;   

— простежити розвиток мистецтва прикрас у Європі другої половини 

ХХ ст., визначити основні етапи розвитку явища та роль провідних митців;   

— з’ясувати особливості становлення мистецтва прикрас в Україні з 

врахуванням соціокультурних особливостей вітчизняної мистецької практики 

останньої третини ХХ — початку ХХІ ст.; 

—  окреслити основні тенденції мистецтва прикрас в Україні 

останньої третини ХХ — початку ХХІ ст. 

Об’єктом дослідження є прикраси українських митців останньої 

третини ХХ — початку ХХІ ст.  

Предметом дослідження є мистецтво прикрас в Україні останньої 

третини ХХ — початку ХХІ ст. у європейському контексті, дослідження 

персоналій і художніх особливостей творів.   

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в мистецтвознавчий 

обіг введено дефініцію понять «прикраса», «мистецтво прикрас», а також 
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досліджено великий обсяг творів зарубіжних і українських мистців. 

Прикраси, виготовлені з ювелірних і альтернативних матеріалів, нових 

естетичних і концептуальних форм, уперше розглядаються як самостійний 

художній феномен. 

У дослідженні вперше: 

— окреслено шляхи розвитку мистецтва прикрас в Україні останньої 

третини ХХ — початку ХХІ ст.; 

— висвітлено специфіку еволюції прикрас, яка пов’язана із 

застосуванням різних матеріалів — від коштовних до альтернативних; 

— окреслено творчість провідних європейських і українських 

художників прикрас; 

— у хронологічному порядку проаналізовано художні особливості 

прикрас в Україні останньої третини ХХ — початку ХХІ ст.; 

― з’ясовано та охарактеризовано спільні та відмінні риси мистецтва 

прикрас в Україні та Європі. 

Методика дослідження продиктована характером матеріалу, метою та 

завданнями дослідження. В основу дослідження покладено загальнонаукові 

методи емпіричного та теоретичного рівнів: спостереження, порівняння, 

абстрагування, аналогії, узагальнення, систематизації, мистецтвознавчого 

аналізу, синтезу, індукції та дедукції. У роботі використана комплексна 

методика, яка узагальнює досвід попередніх досліджень, що ґрунтується на 

бібліографічних і фактологічних матеріалах і застосовує і загальнонаукові, і 

спеціальні методи дослідження. Принципи висвітлення фактологічного 

матеріалу побудовані на синхронному окресленні розвитку мистецтва 

прикрас у Європі та в Україні, виявленні основних мистецьких тенденцій. 

Дослідження має міжгалузевий характер і ґрунтується на конкретних 

артефактах. Метод мистецтвознавчого аналізу та метод синтезу використано 

для виявлення художніх особливостей творів.  

Практичне значення роботи визначає можливість використання її 
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теоретичних положень і основних висновків у процесі наступних досліджень 

українського мистецтва від останньої третини ХХ ст. до сьогодення, зокрема 

поглибленого вивчення творчого доробку сучасних художників. Матеріали 

дослідження можуть бути використані для формування лекційного матеріалу 

в навчальних курсах історії декоративно-ужиткового мистецтва та 

концептуальних проблем мистецтва ХХ — ХХІ ст.   

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дослідження апробовані на засіданнях кафедри історії і теорії 

мистецтва Львівської національної академії мистецтв, а також 

висвітлювались у доповідях на: Міжнародній науковій конференції 

фестивалю художнього ковальства «Гефайстон» (Гельфштин, Чехія, 2005), 

Науковій конференції студентів і аспірантів Львівської національної академії 

мистецтв (Львів, 2006), Науково-теоретичній конференції професорсько-

викладацького складу Львівської національної академії мистецтв «Львівська 

національна академія мистецтв і сучасна художня освіта» (Львів, 2008), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ерделівські читання» 

(Ужгород, 2008), Науково-практичній конференції професорсько-

викладацького складу, аспірантів і здобувачів Львівської національної 

академії мистецтв «Класичне мистецтво та сучасний художній процес: 

практика, теорія, критерії» (Львів, 2010), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Ерделівські читання» (Ужгород, 2011), Міжнародній науково-

практичній конференції «Транскордонна співпраця та східне партнерство як 

інструмент інтеграції України в європейську спільноту» (Фонд Конрада 

Аденауера/Львівська ОДА, Львів, 2011), Науково-теоретичній конференції 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Львівської 

національної академії мистецтв «Духовно-етична платформа мистецтва: від 

творчої волі до творчого відкриття» (Львів, 2012), Науково-теоретичній 

конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів 

Львівської національної академії мистецтв «Духовно-мобілізуюча функція 
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мистецтва: історія і сучасні виклики» (Львів, 2014), Науково-теоретичній 

конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів 

Львівської національної академії мистецтв «Духовно-моральні цінності 

епохи в еквіваленті естетичної творчості: історія і сучасність» (Львів, 2016).  

Публікації. Основні результати дисертації були викладені у фахових 

збірниках наукових праць. П’ять публікацій вміщені у виданнях, 

акредитованих ДАК України та введених у наукометричну базу, п’ять 

опубліковані у фахових спеціалізованих мистецтвознавчих виданнях.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг 

дисертаційної роботи — 169 сторінок основного тексту. Список 

використаних джерел містить 230 позицій, додатки складаються із 109-ти 

рисунків, таблиць і словника авторів прикрас. 
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ, ДЖЕРЕЛА, МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ДЕФІНІЦІЇ 

Особливості нашого дослідження зумовлені специфікою історичного 

періоду, а також тим, що достовірні матеріали, які дають змогу об’єктивно 

вивчати проблему, стали доступними відносно недавно. Головну базу 

дослідження складають історіографічні джерела, монографії та публікації в 

періодичних виданнях 1970-х —2010-х рр.  

Аналіз літератури та джерел ми будемо проводити опираючись на 

специфіку структури дослідження і умовно поділяємо джерела на дві основні 

групи — зарубіжні джерела, присвячені прикрасам європейських мистецьких 

шкіл, їхнім естетичним і технологічним особливостям, та праці українських 

дослідників, які аналізують прикраси в контексті розвитку ювелірного 

мистецтва кінця ХХ — початку ХХІ ст. в Україні. Відповідно до обраної 

структури роботи, джерела дослідження розглянуті за хронологічним 

принципом.  

Окрему групу складають джерела, присвячені розвитку прикрас 

другої половини ХХ — початку ХХІ ст. в Європі, естетичним і 

концептуальним пошукам у творчості провідних художників і діяльності 

художніх центрів Німеччини, Голландії, Італії.  

Культурологічне тло та естетичні особливості розвитку ужиткового 

мистецтва в Європі ХХ ст. висвітлені в збірнику наукових досліджень 

«Естетика речей. Матеріали до дискусії, розвиток і поширення критики» 

(«Warenasthetik. Beitrage zur Diskussion, Weiterentwicklung und Vermittlung 

ihrer Kritik») [223], де подано напрацювання науковців В.Ф. Ґауґа, Т. 

Метшера, К. Руоффа, Д. Кербса, Л. Паріса, Г. Ґірдіна, Ч. Фрімерта, Г. Віогта, 

Ґ.-М. Герінґа,  К.-В. Коттніка, Ґ. Нідла та З. Пертен. В цій праці представлені 

наукові дискусії та дослідження естетики ужиткових предметів і творів 

мистецтва. Зібрані матеріали документують надзвичайну активну теоретичну 
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базу. У окремих матеріалах дискусії дослідник і критик мистецтва В.Ф. Ґауг  

піднімає контроверсію важливих пунктів аналізу та критики творів 

ужиткового мистецтва. Американський дослідник К. Руофф звертається до 

критики естетики речі на прикладі мистецтва та дизайну США, теоретик 

мистецтва Ч. Фрімерт досліджує остаточну фазу переходу естетики 

авторських творів на прикладі історії декоративного мистецтва в Німеччині .  

Дослідження теоретика В. Беньяміна «Мистецький твір в часі його 

технічної репродуктивності» (Walter Benjamin «Das Kunstwerk im Zeitalter 

seiner technischen Reproduzierbarkeit») [172] є спеціалізованим і актуальним у 

європейській критиці та мистецтвознавстві. Автор апелює до історичних, 

соціальних і естетичних процесів, пов’язаних з технічними особливостями 

виконання мистецьких творів.  

Праця британських учених П. Дормера та Р. Турнера «Нові прикраси. 

Тренди+традиція» («The new jewelry. Trends+tradition») [178] присвячена 

дослідженню нового явища в мистецтві ХХ століття, як зазначають автори, 

— «нових прикрас». Тут зосереджено увагу на нових якостях прикрас, а 

також термінологічних дефініціях у англомовних джерелах, які охоплюють 

такі поняття як «нова прикраса», «концептуальна прикраса», «прикраса як 

образ» та ін. Автори досліджують ті нові якості прикрас, які відмежовуються 

від ювелірного мистецтва та наголошують на ідейному та емоційному 

вираженні прикраси, особливу увагу звертають на застосування 

нетрадиційних матеріалів.  

У дослідженні прикрас другої половини ХХ ст. фундаментальним 

джерелом стала монографія німецької дослідниці, мистецтвознавця К. Вебер-

Штьобер «Мода і біжутерія 1920-1970 в Німеччині» (Christiane Weber-Stöber 

«Mode und Modeschmuck 1920-1970 in Deutschland») [224]. Зокрема, на 

прикладі Німеччини, де спостерігалися перші новаторські рухи у створенні 

прикрас, досліджено розвиток мистецтва художніх прикрас. Публікація 

складається з десяти розділів, у яких прокоментовано найважливіші течії 
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моди й прикрас від 1920 року до 1970-х років. У праці подано 500 

ілюстрацій, що є важливим доповненням до текстової частини. Усі подані й 

проаналізовані в монографії прикраси походять з приватних збірок і 

опубліковані вперше.  

Важливими джерелами в дослідженні прикрас стали праці, 

присвячені особливостям розвитку прикрас у провідних центрах 

європейських країн — Мюнхен (Німеччина), Падуя (Італія), Флоренція 

(Італія), Амстердам (Голландія) та ін. Становлення та розвиток мистецтва 

прикрас у Академії образотворчого мистецтва в Мюнхені висвітлені в праці 

німецького мистецтвознавця У. Кельтц  «Дизайн прикрас у Академії 

мистецтв Мюнхена» (Ursula Keltz «Schmuckgestaltung an der Akademie der 

Bildenden Künste München») [197]. Відділ художніх прикрас Академії 

мистецтв у Мюнхені вважається одним з найважливіших центрів розвитку 

прикрас у Європі. У згаданій праці на прикладі діяльності відділу подано 

ретроспективу створення прикрас після 1945 року, відображено мистецькі 

тенденції та течії —  як інформел, поп-арт і мінімал-арт, постмодернізм, гіпі 

чи панккультури. Поряд із висвітленням мистецької та педагогічної творчості 

професорів Ф. Рікерта та Г. Юнґера, подано також інформацію про кращі 

студентські  роботи. До них належать твори всесвітньо відомих ювелірів-

художників — Г. фон Скал, У. Барс, Е. Нагаї, О. Кюнцлі, Т. Ґілберт, Я. 

Веренс, Д. Круґер. Наступними важливими школами художніх прикрас 

Німеччини є ювелірні класи в Дюссельдорфі, Кельні та Пфорцгаймі.  

Джерелом у вивченні італійської школи прикрас є праця італійського 

дослідника Ґ.Фольчіні-Ґрасетто «Падуанська школа. Три мистецькі генерації 

сучасного ювелірного мистецтва» (Graziella Folchini Grassetto «Die Schule von 

Padua. Drei Künstlergenerationen der modernen Goldschmiedekunst») [182]. 

Автор простежує 50-річну діяльність падуанської школи прикрас від 1950-х 

років до початку 2000-х років. На прикладі творчості трьох великих майстрів, 

М. Пінтона, Ф. Павана та Д. Бабетто,  а також їхніх учнів проілюстровано 
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особливості „падуанської” мови форм прикрас, яка відзначається 

експериментами із золотом як основним матеріалом у сучасному 

авторському дизайні.  

До джерел, які містять інформацію про розвиток прикрас у Європі 

належать видання, які розглядають розвиток прикрас у окремих 

європейських країнах, а саме: «Сучасні прикраси Бельгії. 1945-1997» 

(«Schmuck aus Belgien der Modernе. 1945-1995») [214],  «Дизайн у Швеції» 

(«Design in Sweden») [174], «Норвежські прикраси. 1945-1997» («Norwegian 

Jewelry. 1945-1997») [205],  «20 срібних років» («20 lat srebnych») [218], 

«Сучасні ювелірні прикраси Чехословаччини» («Современные ювелирные 

украшения Чехословакии») [26], «Естонські прикраси» («Estonian Jewelry. 

1960-1990») [208], де подано аналіз нових тенденцій у мистецтві прикрас у 

Центральній та Східній Європі, відповідно Бельгії, Швеції, Норвегії, Польщі, 

Чехословаччині, Естонії.  

Важливим напрацюванням, яке представляє розвиток прикрас у ХХ 

столітті, є журнал «Schmuck 2000 — ретроспективний погляд і бачення» 

[213]. Над цим виданням працювали низка авторів, які досліджували різні 

аспекти розвитку прикрас — естетику, культурологічне тло, історію, 

персоналії. Серед авторів є мистецтвознавці, культурологи та дизайнери 

прикрас. Тематичний спектр цього випуску присвячений розвитку прикрас 

ХХ ст. та провідним тенденціям, застосуванню нових матеріалів, 

інтерпретації форм прикрас. Слід зауважити, що інформація тут 

недостатньо систематизована, оскільки автори висвітлюють різні теми. 

Проте різноплановість видання відображає широкий спектр прикрас — від 

авторських оригінальних робіт до відомих марок і виробництв.  Слід 

зауважити, що в цьому виданні згадано й представлено переважно імена 

відомих художників і їхні твори, які виглядають вирваними з контексту 

загального огляду та аналізу мистецтва прикрас ХХ ст. Найважливіший 
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аргумент джерела — це твердження, що наприкінці ХХ ст. прикраси 

повинні бути демократичним засобом інформації.   

Особливості застосування новаторських матеріалів і технік прикрас 

у творчості провідних художників представлені в німецькомовній праці К. 

Кодіни «Прикраси — Виробництво» (Karl Codina «Schmuck — Werkstatt») 

[179]. Зосередивши увагу на творчості художників, автор акцентує на тому, 

що сучасні прикраси мають бути не лише із золота й срібла, а з інших 

альтернативних матеріалів, де важливим моментом образного вираження 

прикраси є прецизійність у технічному виконанні. Автор подає змістовний 

матеріал про основні техніки виготовлення прикрас, матеріалознавство,  

можливості обробки поверхні й завершення  роботи. Для повного 

висвітлення можливостей синтезу матеріалів і дизайну автор на прикладі 

творів провідних художників подає багатий ілюстративний матеріал 

технологічних прийомів у прикрасах. У останньому розділі монографії 

докладно проілюстровано поетапне виконання конкретних типів прикрас: 

підвіски, брошки, браслети, різні варіанти нашийних прикрас і перснів.  

Важливим джерелом у вивченні питання технік і технологій став 

посібник «Техніки виготовлення прикрас» («Techniken der 

Schmuckherstelung») [219], де подано понад 30 технік виготовлення прикрас 

— від гнутого дроту, ритування, карбування, литва до технічно складних 

технік обробки каміння. Посібник містить багатий ілюстративний ряд, який 

крок за кроком дає можливість зрозуміти технологію виготовлення різних 

видів прикрас (брошки, сережки, браслети), а також побачити можливості 

декорування коштовними та альтернативними матеріалами.  

Наступний вагомий пласт джерел у дослідженні становлять 

публікації, присвячені розвитку прикрас 1960-1980-х років на території 

колишнього СРСР. Першим виданням у тодішньому мистецтвознавстві, яке 

комплексно висвітлює прикраси в СРСР другої половини ХХ ст. та 

характеризує  особливості застосування матеріалів і технік, є  монографія 
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російського дослідника ювелірного мистецтва П. Уткіна «Сучасні ювелірні 

прикраси і костюм» («Современные ювелирные украшения и костюм»)[139].  

Важливо, — що це дослідження, присвячене проблемам ювелірного 

мистецтва,  до сьогодні залишається єдиною монографією, де автор повністю 

зосередився на питаннях розвитку ювелірного мистецтва середини та другої 

половини ХХ ст. Монографія П. Уткіна є важливим інформативним 

матеріалом про тенденції в радянському ювелірному мистецтві на межі 1950-

1960-х рр., про пошуки нової образності, стилістики ювелірних прикрас тієї 

епохи. Важливо, що автор розглядає ці новації в контексті розвитку 

радянської моди, вважає прикрасу неодмінною складовою костюма. Саме в 

цій публікації ми вперше бачимо зацікавлення автора до персональної 

творчості художників-ювелірів (загалом російських), творчість українських 

колег не висвітлена. Слід зауважити, що в цій праці  термін «прикраси» ще 

не введено в науковий обіг, але позиція дослідника зосереджена на цьому.  

У наступні десятиліття було видано чимало альбомів, монографій, 

присвячених декоративно-ужитковому мистецтву СРСР, проте розвитку 

ювелірного мистецтва та прикрас зокрема приділено недостатньо уваги, в 

кращому випадку — у невеликих розділах.  

Найбільш важливим і цінним джерелом для вивчення радянського 

ювелірного мистецтва кінця досліджуваного періоду стали для нас публікації 

в журналі «Декоративне мистецтво СРСР» (заснований 1957 року). На його 

сторінках розгорталися теоретичні дискусії та суперечки щодо ролі, значення  

і специфіки декоративно-ужиткового мистецтва, його взаємозв'язків з 

народними промислами, промисловістю. Публікації в журналі «Декоративне 

мистецтво СРСР» становлять важливий матеріал у вивченні тенденцій 

радянського ювелірного мистецтва 1970-1980-х рр. Уважну й зацікавлену 

позицію авторів щодо творчості художників прикрас ми знаходимо в 

публікаціях згаданого журналу [75];[77];[78];[108], а також у збірниках 

«Радянське мистецтвознавство» («Советское искусствознание») [74]. Автори 
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публікацій констатують факт поділу радянського ювелірного мистецтва 

прикрас на промислове і авторське, підкреслюючи, що саме в авторській 

творчості триває пошук нових образних і виражальних засобів, у той час як у 

промисловості переважає масове виробнитцво. У прикрасах відзначається 

вплив, перш за все, традицій давньоруського мистецтва. Водночас у 

публікації дослідника А. Кантора [74]  підкреслено, що саме українські 

майстри підійшли до освоєння національної спадщини найбільш глибоко й 

творчо порівняно з художниками інших реґіонів СРСР.  

Одну з найбільш ґрунтовних публікацій 1970-х років становить 

монографія К. Макарова "Радянське декоративне мистецтво" [100]. У цій 

роботі вперше в радянському мистецтвознавстві простежено основні етапи 

розвитку декоративного мистецтва в СРСР, поданий аналіз художньо-

стилістичних особливостей. Щодо мистецтва прикрас автор обмежується 

кількома іменами й загальними фразами про досягнення художників-

ювелірів, що вказує на тогочасні ще нестійкі позиції цього виду творчості в 

ієрархії декоративно-ужиткового мистецтва.   

Однією з праць, виданих на пострадянському просторі Росії, є книга 

серії «Майстри ХХІ століття» («Мастера ХХІ века») за редакцією А. 

Журавльова [101], де сучасне російське ювелірне мистецтво та художні 

прикраси розглядаються поряд з художньою зброєю. Розділ присвячений 

художнім прикрасам Росії ХХ ст., зокрема авторським виробам другої 

половини ХХ ст. У праці стисло подано європейський контекст і загальний 

огляд подій у російському мистецтві художніх прикрас, його проблем і 

тенденцій.  

Однією з найновіших на сьогодні праць є монографія російської 

дослідниці мистецтвознавця Л. Казакової «Декоративне мистецтво Росії в 

контексті світової студійної творчості 1980-2000» («Декоративное искусство 

Росси в контексте мирового студийного творчества 1980-2000») [67]. У праці 

мистецтвознавець відтворює картину російської та зарубіжної студійної 
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творчості як художнього феномену світового творчого процесу ХХ - ХХІ 

століть. У книзі представлена творчість провідних майстрів художнього скла, 

кераміки, кінетичного мистецтва, окремий розділ присвячено ювелірному 

мистецтву та прикрасам. Дослідниця наголошує на основних критеріях 

художньої цінності унікальних авторських творів у співвідношенні із 

сучасним трактуванням простору і часу. У контексті дослідження художніх 

прикрас автор зосереджує увагу на відновленні мови художніх засобів і 

впливі принципів дизайну в прикрасах.  

Наступну групу джерел складають праці, що висвітлюють 

особливості становлення явища прикрас в Україні в 1970-2010-х роках. 

Дисертаційне дослідження ґрунтується переважно на аналізі сучасних 

творчих процесів у розвитку прикрас в Україні. Головну базу дослідження 

становлять джерела, монографії та публікації в періодичних виданнях 

окресленого періоду. У написанні праці ми користувалися матеріалами 

вітчизняних дослідників, однак для порівняльного аналізу було залучено 

праці зарубіжних авторів. Певні складнощі в роботі становить вочевидь 

недостатня кількість фундаментальних узагальнювальних досліджень, які 

стосуються мистецтва прикрас останньої третини ХХ — початку ХХІ ст.  

Найважливішими джерелами в нашому дослідженні стали публікації, 

присвячені розвитку прикрас в Україні останньої третини ХХ — початку ХХІ 

ст. В українському мистецтвознавстві проблема прикрас, їхній розвиток, 

тенденції, мистецькі та естетичні якості практично не досліджено. Це 

пояснюється тим, що Україна та її мистецькі процеси розвивалися своїм 

шляхом, перебуваючи до кінця ХХ ст. осторонь від загальноєвропейських 

тенденцій. У 1970-1980-х рр. тут популяризувалися художні якості прикрас 

історичних епох і застосування традиційних матеріалів. Проблематично 

виглядає ситуація у вивченні та аналізі прикрас попередніх десятиліть (1960-

80-х років). Прикраси, що існували в той час, практично ставали об’єктом 

зацікавлення для мистецтвознавців і критиків, зустрічаємо лише поодиноку 
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інформацію у нечисленних публікаціях. Лише в 1990-х роках невелика група 

художників-ювелірів і поодинокі майстри-ентузіасти у творах починають 

експериментувати з формою, матеріалами та техніками, при цьому практично 

не відходячи від ювелірного мистецтва. 

В Україні публікації здебільшого присвячені окремим персоналіям 

другої половини ХХ ст., чи екскурсу в історію ювелірного мистецтва 

України, народних прикрас, що зумовило досить складну ситуацію в пошуку 

матеріалів для дослідження.  

Уперше реалізовано спробу всебічного висвітлення українських 

народних жіночих прикрас ХІХ — початку ХХ століть — яскравого і 

самобутнього явища в історії українського народного мистецтва в праці 

мистецтвознавця Г. Врочинської «Українські народні жіночі прикраси ХІХ 

— початку ХХ століть» [28]. Мистецтвознавець систематизувала та 

проаналазувала народні прикраси з різних матеріалів — металів, каміння, 

скла, текстилю, вишивки, виробів з бісеру та інших з урахуванням 

реґіональних особливостей.   

Вагомим внеском у дослідження стали видання сучасних істориків 

мистецтва, які вже кілька десятиліть ґрунтовно досліджують сучасне 

ювелірне мистецтво та прикраси, зокрема З. Чегусова [146], Р. Шмагало [151-

162], Л. Пасічник [110-113].  

У альбомі-каталозі дослідниці З. Чегусової «Декоративне мистецтво 

України кінця ХХ ст.. 200 імен» [146] подано аналіз художніх процесів кінця 

ХХ ст. У монографії автор розглядає ювелірне мистецтво України на 

прикладі окремих авторів (О. Михальянц, В. Хоменко, В. Балибердін та 

інших) і творчих ювелірних об’єднань, зокрема ювелірного дому «Лобортас». 

Подано багатий ілюстративний матеріал і біографічно-енциклопедичний 

словник провідних митців декоративно-ужиткового мистецтва України кінця 

ХХ ст.  
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Визнаним спеціалістом з історії ювелірного мистецтва є доктор 

мистецтвознавства, професор ЛНАМ Р. Шмагало, автор тритомної 

«Енциклопедії художнього металу». У першому томі під назвою «Світовий 

та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, 

експертиза» [157] автор розглядає ремесла й галузі виробництва художнього 

металу, аналізує світовий та український художнього металу, зупиняючись 

на його окремих видах і стильових особливостях. Надзвичайно цінним є 

укладений термінологічний покажчик, присвячений металам та їхнім 

сплавам, коштовному камінню та ювелірним прикрасам [157, с.240-271].  

Найновішим напрацюванням є другий том цієї енциклопедії 

«Художній метал України ХХ — ХХІ століття», який став вагомою 

джерельною базою у дослідженні прикрас [159]. Праця присвячена розвитку 

художнього металу в Україні ХХ — ХХІ ст., автор подає огляд і аналіз 

художнього ковальства, лиття, емалі, зброярства та ювелірства. Велику увагу 

в дослідженні зосереджено на особливостях ювелірного мистецтва, 

проаналізовано і систематизовано матеріал про його розвиток. Провадячи 

огляд творчості провідних майстрів в Україні другої половини ХХ — 

початку ХХІ ст., автор зібрав і систематизував біографічні відомості про 

художників, подає мистецтвознавчий аналіз їхніх творів.  

Важливим джерелом у написанні дослідження став авторський проект 

Р. Шмагала — електронний сайт «Український художній метал» [162]. Тут 

зібрано біографічні відомості українських художників-ювелірів і емальєрів 

другої половини ХХ — початку ХХІ ст., поданий багатий ілюстративний 

матеріал сучасних ювелірних прикрас.  

 Окрім того, Р. Шмагало є автором низки публікацій про різні аспекти 

розвитку ювелірного мистецтва України [151-162]. Зокрема, у журналі 

«Образотворче мистецтво» дослідник на прикладі творчості провідних 

українських майстрів досліджує засади авторських пошуків у ювелірному 

мистецтві [161, с. 34-35].  
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У нещодавно виданому п’ятитомнику «Історії декоративного мистецтва 

України» п’ятий том присвячено мистецтву ХХ — початку ХХІ ст. [65]. 

Окремими розділами тому представлено дослідження художнього металу. У 

першому розділі Р. Шмагало розглядає особливості професійного 

художнього металу першої половини ХХ ст., починаючи з міжнародної 

виставки в Парижі 1900 року [65, с. 194-208], та доповнює ілюстративними 

таблицями. У другому розділі, де розглядається декоративне мистецтво 

України другої половини ХХ — початку ХХІ століття. [65, с. 457-474], 

велика увага приділяється професійному та самодіяльному ювелірству. 

Автор зосереджується увагу на творчості провідних митців-ювелірів: С. 

Вальницької, П. Ліщинського, Н. Парфенюка, Г. Хоменко, В. Фединського, 

С. Вольського, В. Волощака, О. Міхальянца, В. Балибердіна, Є. Заварзіна, Т. 

Письменної та інших. Водночас Р. Шмагало стверджує, що «сфера 

художнього металу в українському мистецтвознавстві є найменш осягненою, 

порівняно зі станом вивченості інших видів декоративно-ужиткового 

мистецтва. Далися взнаки насамперед такі фактори як масштабність 

здобутків і мистецьких явищ, що відлякує дослідників, численні багатовікові 

табу, утаємничена елітарність суміжних мистецтв та ремесел» [65, с. 473]. 

  Останнім з напрацювань у сфері ювелірного мистецтва України ХХ — 

початку ХХІ століття стала дисертаційна праця Л. Пасічник «Ювелірне 

мистецтво України ХХ — початку ХХІ століття. Історія, стилістика, 

персоналії» [113]. Дослідниця систематизувала та узагальнила ювелірне 

мистецтво України вказаного періоду та висвітлює його розвиток у трьох 

основних аспектах: у контексті ювелірної промисловості, художньої освіти та 

авторського ювелірного мистецтва.   

Про творчість окремих художників прикрас писали українські 

дослідники Л. Шпирало-Запоточна [164], В. Шоломій [163], Л. Пасічник 

[110-113], М. Кравченко [81-84]. У журналі «Образотворче мистецтво» 

опублікована стаття мистецтвознавця С. Яценка [169] про творчість 
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київського художника В. Хоменка, а також О. Росинської [122] про сучасне 

ювелірне мистецтво Чернівеччини, нарис про творчий доробок художника-

ювеліра В. Балибердіна мистецтвознавця О. Загаєцької [39]. Творчість 

художників-ювелірів Криму висвітлено в публікації Л. Пасічник «Сучасне 

ювелірне мистецтво України: творчі пошуки та знахідки провідних майстрів 

Криму» [110].  

У дослідженні прикрас 1980-1990-х років важливими джерелами 

стали каталоги та буклети виставок цього періоду. Зокрема, «Станіслав 

Вольський. Ювелірні вироби, чеканка, емалі» [130] — каталог виставки 1986 

року; каталог «Дипломні роботи студентів ЛДІПДМ. Випуск 1990 року» [34], 

де подано комплект керамічних прикрас випускниці Н. Грабар; каталог 

групової виставки товариства художників «Доля» 1991-1992 років «Arts 

exhibition. Minneapolis Madison Chicago. Fate» [36], де представлені автори 

прикрас з альтернативних матеріалів — керамічні прикраси художниці Віри 

Шитнік і прикраси зі скла Богдана Войтовича. Перша виставка винятково 

прикрас молодих авторів відбулася 1994 року в Національному музеї у 

Львові, у якій брали участь О. Ковальчук, С. Микита, О. Івасюта, Р. 

Велігурський, Д. Ледницький. Важливим джерелом став каталог-буклет цієї 

експозиції [21], яка була також частково запрезентована 1999 року за 

кордоном у складі групової виставки «Львівська мистецька школа», 

Клівленд, США. Таким чином відстежуємо досвід контактів українських 

митців і їхній вихід на міжнародний рівень.  

Від початку 2000-х років мистецтво прикрас, окремі події 

висвітлюються у спеціалізованих журналах «Ковальська майстерня», 

«Журнал о металле», «Образотворче мистецтво». Обов’язково слід згадати 

окремий випуск видання «Ковальська майстерня» [144], присвячений темі 

«Художня обробка металу в навчальних закладах України». Тут зібрано 

інформацію про виші, у яких навчають ювелірному мистецтву та художній 

обробці металу, про творчість провідних художників-викладачів. Упродовж 
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кількох останніх років інформація про персональні та групові виставки 

прикрас є більш доступною в інтернет-мережі.  

 Отже, емпірична основа дослідження забезпечена монографіями, 

публікаціями, альбомами, каталогами, присвяченими зарубіжному та 

вітчизняному мистецтву прикрас, та інформаційними ресурсами мережі 

Інтернет.  

Поряд із вивченням літературних джерел, важливе значення мала 

безпосередня участь автора в мистецьких процесах, інтерв’ювання з 

художниками та мистецтвознавцями, галеристами та колекціонерами і в 

Центральній Європі (П. Скубіц, В. Шварцінґер, А. Гайндль, А. Гальмшлягер 

(Австрія),  П. Дере, Ґ. Доблер, Ріан де Йонґ, М. ван де Брінк (Нідерланди), М. 

Шлівінскі, М. Бішоф (Німеччина), Б. Шперкова (Словаччина), П. 

Опоченський (Чехія) та ін.), і в Україні — С. Вольський, В. Шоломій, О. 

Івасюта, А. Кулигін, О. Буйвідт, В. Крохмалюк, К. Кравчук,  О. Хомякова, Т. 

Чорна, Л. Малікова, Н. Ямнич, М. Котельницька та багатьма іншими.  

Значний інформаційний матеріал у дослідженні європейських прикрас 

був отриманий у провідних галереях сучасних прикрас «Galerie Slavik» 

(Відень, Австрія), «Galerie Spektrum» (Мюнхен, Німеччина), Музей художніх 

прикрас у м. Пфорцгайм (Німеччина). Надзвичайно вагомим джерелом у 

дослідженні прикрас Центральної Європи стала особиста робота автора в 

2005-2007 роках у архіві однієї з перших галерей прикрас «Galerie V&V» 

(заснована 1982 року) у Відні, де було отримано доступ до важливих джерел: 

біографій художників, каталогів виставок і збірки прикрас провідних митців 

1970-2000-х років.   

Методика дослідження  ґрунтується на поєднанні історичного і 

системного підходів, які є інтегральною сукупністю всіх обраних методів, а 

також прийомами компаративного, системно-порівняльного й 

мистецтвознавчого образно-стилістичного аналізу:   

- типологічний метод, що базується на системному підході, 
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використаний для вирішення завдань щодо аналізу літератури;  

- історичний метод використано під час вивчення етапів розвитку 

мистецтва прикрас в Україні та за кордоном, еволюції форм і концепцій; 

- метод мистецтвознавчого аналізу застосований для вивчення творчості 

провідних вітчизняних і зарубіжних художників, визначення стилістики та 

концепцій творів, дозволив установити естетичні та концептуально-

стилістичні особливості прикрас в Україні останньої третини ХХ — початку 

ХХІ ст.; 

- метод репрезентативного відбору, у якому при аналізі прикрас 

використовуються об’єкти, що відповідають характеристиці художнього 

твору;  

- компаративний метод застосовується для виявлення художніх 

особливостей прикрас; 

- емпіричні методи, які включають методики інтерв‘ю, співбесід, що 

використовувалися для вивчення творчих підходів митців прикрас; 

- теоретичні методи узагальнення та теоретичного осмислення зібраного 

матеріалу з урахуванням сучасних культурологічних, концептуальних, 

естетичних концепцій, визначення адекватної теоретичної моделі опису та 

інтерпретації цього культурного явища.   

Використані в роботі генетичні та теоретичні методи зумовили потребу 

певної ретроспективи. У другому розділі дисертації представлено 

особливості мистецтва прикрас у Європі, зосереджено увагу на 

концептуальних засадах, творчості провідних авторів і формування основних 

прогресивних центрів. Тут згадано про основні події останньої третини XX 

століття у Європі, «революцію» у сфері декоративно-ужиткового мистецтва, 

зокрема прикрас. Тут же зосереджено увагу на відмінностях, реґіональних 

особливостях, які внаслідок формування основних ідейно-художніх центрів є 

вагомими в естетиці та дизайні творів.   
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Третій і четвертий розділ складають основу для вивчення явища прикрас 

в Україні та творчого доробку художників у другій половині XX — початку 

ХХІ ст. Саме тут найважливіше місце посідає метод мистецтвознавчого 

аналізу окремих художніх творів, і доробку окремих митців з виявленням 

творчих методів і концепцій.  

Проблеми української термінології мистецьких явищ постійно 

перебувають у полі зору науковців. Найголовнішими з них є проблема 

визначення статусу терміна, джерел формування української наукової 

термінології, лексикографічноого фіксування та стандартизації термінів, 

розрізнення термінів. У сучасному українському мистецтвознавстві 

відбувається процес переоцінки художнього досвіду та переосмислення 

мистецьких процесів ХХ ст. в Україні та за кордоном.  

У процесі дослідження ми зіткнулися з проблемою неусталеної 

мистецтвознавчої термінології, підміною значення одного терміна іншим, 

близьким йому за змістом, але принципово іншим за суттю. Проблема 

фахової термінології передбачає смислову деформацію в тлумаченні історії 

мистецтва та сучасних мистецьких процесів. Ця ситуація є особливо гострою 

в останні роки. В Україні стала доступною інформація про закордонні 

художні процеси та з’явилася низка художників, які у творчості звертаються 

до форм сучасного мистецтва, орієнтованого на західноєвропейські зразки 

[127, с. 28-29]. 

Історія сучасного українського мистецтва не має загальновизнаної 

періодизації, типології, методології, а отже термінології, яка за своєю суттю 

залишається радянською. Упереджений підхід створює значні труднощі при 

аналізі та інтерпретації творів сучасного мистецтва й прикрас, зокрема, вони 

вкладаються в рамки класифікацій, штучно створених у радянський час. Це у 

свою чергу впливає на неоднозначне розуміння світових мистецьких 

процесів ХХ — ХХІ століття.   



26 

 

Дослідження українських мистецтвознавців Г. Вишеславського та О. 

Сидора-Гібелинди «Термінологія сучасного мистецтва. Означення, 

неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України» [22] стало 

першою спробою ввести дефінції сучасного світового мистецтва в 

український контекст.  

Дослідник мистецтва,  професор ЛНАМ О. Голубець у публікації 

«Питання термінології в сучасній мистецькій освіті» [32] наголошує на 

необхідності впорядкувати термінологію, що б суттєво розширило фахові 

можливості вітчизняних мистецтвознавців. Автор зачіпає проблеми 

термінології мистецтва, і в образотворчому, і в декоративно-ужитковому 

мистецтві. Зокрема, автор вказує на проблемні аспекти в термінах 

«декоративно-ужиткове мистецтво», «декоративне мистецтво», «мистецтво 

предмета», а також згадує застарілі визначення. Наприклад 

термін «декоративно-ужиткове мистецтво» в такому поєднанні не 

використовують у світовому мистецтві. У зарубіжній науковій практиці ці 

терміни вживають окремо: «декоративне мистецтво», окремо — «ужиткове 

мистецтво». Поняття «декоративність» пов’язане з певною дією, процесом 

декорування, прикрашання чогось: архітектурної споруди, елементів 

інтер’єру та окремих предметів. «Ужиткове мистецтво» наближає діяльність 

людини до виготовлення матеріальних предметів з певними ужитковими 

функціями. Відповідником до «ужиткового мистецтва» в Європі 

окреслюється термін «мистецтво предмета», що виявляється у синтезі та 

взаємопроникненні мистецтв у використанні різноманітних матеріалів — 

глини, скла, дерева, металу тощо. Поступово відмежовуючись від ужиткових 

функцій, «мистецтво предмета» виділяється у специфічну зону творчості, 

наближаючись до образотворчого мистецтва [32; с. 6-12]. 

 Термін «прикраси» викликає часто багатозначне тлумачення. 

Українська наукова думка й досі не виробила чіткого визначення цього 

поняття, а щодо термінологічних норм внесла навіть певні неузгодження. У 
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«Словнику української мови» [128] термін «прикраса» визначений у таких 

поняттях:  

— те, що оздоблює або служить оздобленням чого-небудь, оздоба; 

орнамент (що дослівно означає прикраса, оздоблення), як відомо, у 

прикладних мистецтвах є суттєвим елементом художнього образу; предмет, 

що служить доповненням до одягу, призначений до прикрашання; 

— те, що своєю присутністю додає краси чому-небудь; засіб художнього 

вираження; 

— те, що виділяється своєю досконалістю [128, с. 645]. 

У роботі над нашим дослідженням виникли проблемні питання, які 

стосуються  термінології.  Зокрема, ми оперуємо поняттями мистецтво 

прикраси, прикраси, ювелірні прикраси, біжутерія. 

Дослідник сучасного ювелірного мистецтва Р. Шмагало у праці 

«Енциклопедії художнього металу. Світовий та український художній 

метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза» [157] подає 

потужний блок термінологічного апарату — 326 термінів, що інформують 

про ремесла й галузі виробництва художнього металу, термінологічні 

покажчики металів, коштовних каменів, прикрас і т.д.  Видання містить 

ґрунтовний термінологічний покажчик, у якому ми зосередимо увагу на 

термінах «прикраси», «ювелірне мистецтво», «біжутерія».  

Термін «прикраси» дослідник визначає так: «прикраси — загальна 

назва декоративних орнаментальних форм і предметів ювелірного 

мистецтва» [157, с. 269]. Автор також дає чітке визначення важливого для 

нашого дослідження терміна «ювелірне мистецтво» — «вид декоративно-

ужиткового мистецтва, виготовлення художніх прикрас, коштовних 

предметів культу, побутового начиння, зброї та інших виробів з коштовних 

металів (золото, срібло), часто в поєднанні з коштовними та 

напівкоштовними каменями, перлами, перламутром, бурштином, кісткою, 

склом і ін.; до ювелірного мистецтва належать також художні вироби з 
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коштовних металів (бронза, мідь, нейзильбер, титан, сталь). Головні техніки 

ювелірного мистецтва — кування, лиття, карбування, тиснення, 

гравіювання, філігрань, зернь, чернь, емаль, інкрустація, травлення, 

шліфування…» [157, с. 19]. Автор також зазначає, що в українському 

мистецтвознавстві прийнято оперувати поряд з терміном «ювелірне 

мистецтво», терміном — «золотарство» [157, с. 18-19]. 

Поряд з ювелірним мистецтвом у дослідженні мистецтва прикрас у 

термінологічному обігу фігурує термін «біжутерія». Дослідник Р. Шмагало 

у «Термінологічному покажчику» вищезгаданої праці [157, с. 261] визначає: 

«біжутерія (від фр. Bijouterie — ювелірний магазин) — дрібні золотарські та 

ювелірні вироби. До біжутерії відносять також оздоби первісних народів, 

виготовлені з рогу та кістки, кольорових камінців. В основному біжутерія 

виготовляється з некоштовних металів і каміння, слонової кістки чи 

перламутру із застосуванням усіх золотарських технік. Біжутерія завжди 

підпорядковувалась стилю епохи. До біжутерії належать персні, браслети, 

намиста, діадеми, декоративні ланцюжки, медальйони, сережки, а також 

фібули, застібки, пряжки, шпильки, ґудзики, пояси тощо. Від середини ХІХ 

ст. поширилось масове виробництво біжутерії (штампованої) з імітаційних 

матеріалів, форми якої підроблялися під давні українські твори. Для ХХ ст. 

характерна тенденція пошуку високохудожніх форм біжутерії з 

використанням відносно дешевих матеріалів, у тому числі й синтетичних 

(наприклад, популярні вироби фірми «Яблонец» у Чехії). Виробництво 

біжутерії зосереджене на ювелірних фабриках, а також у промислових 

артілях» [157, с. 260].  

Як ми бачимо, в українському мистецтвознавстві спеціалізована 

термінологія зосереджена в галузі ювелірного мистецтва. А пошукам 

терміна для визначення прикрас, що їх виконують митці-професіонали з 

альтернативних матеріалів, сьогодні не приділено достатньо уваги.  
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Щоби всебічно проаналізувати понятійний апарат, ми звернулися до 

термінологічних тлумачень «прикраси» у парцях зарубіжних дослідників.  

У науковому мистецтвознавчому обігу Великобританії фігурує термін 

«аrt jewelry», що означає ювелірні вироби, прикраси, які створив автор, 

студія, ремісник.  У назві «art» чітко підкреслено творче вираження та 

дизайн, також характеризується застосуванням різних матеріалів, часто 

альтернативних (пластик, папір, скло, тканини, предмети, що були у вжитку 

та ін.). У цьому сенсі вони формують альтернативу використанню 

"коштовних матеріалів", таких як золото, срібло і каміння в традиційних 

ювелірних прикрасах, де вартість твору прив’язана до вартості матеріалів, з 

яких вона виготовлена.  

Поняття «аrt jewelry» тісно пов’язане з авторською роботою (craftsmen, 

studio) в інших матеріалах, таких як скло, дерево, пластик і глина, також «аrt 

jewelry» звертається до образотворчого мистецтва й дизайну. 

Британська дослідниця мистецтва Л. ден Бестен у монографії «A 

Compendium of International Contemporary Art Jewelry» окреслює п’ять різних 

визначень мистецтва прикраси , тобто «аrt jewelry», а саме — сучасна 

прикраса («contemporary jewelry»), студійна прикраса («studio jewelry»), 

художня прикраса («аrt jewelry»), дизайнерська прикраса («design  jewelry») 

та авторська прикраса («author  jewelry») [173]. Серед них найбільшого 

поширення отримали поняття сучасна («contemporary jewelry»), 

студійна(«studio jewelry») та художня («аrt jewelry») прикраса.  

Німецький мистецтвознавець М. Конігер у публікації для енциклопедії 

сучасного мистецтва прикрас  «The Fat Booty of Madness», яка була видана у 

співавторстві з Отто Кюнцлі на базі відділу мистецтва прикрас Академії 

мистецтв у Мюнхені, стверджує, що різні терміни «art jewelry» мають 

важливе значення для того, щоби відрізнити цей тип прикрас від 

традиційного ювелірного мистецтва. Використання терміна «концептуальна 

прикраса» («conceptual jewelry»), за її словами, це "спроба відокремити себе 
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через термінологію від продуктів комерційної ювелірної промисловості, де 

відтворюють кліше і прикраси, орієнтовані на смаки масового споживання, з 

одного боку, а з іншого боку — демонструвати індивідуальний дизайн, 

авторську естетику та ручну роботу» [198, с. 32]. 

Американська дослідниця та куратор відділу декоративного мистецтва 

та скульптури Музею американського мистецтва у Бостоні К. Елькюєр у 

монографії «Jewelry by Artists in the Studio» дає визначення студійним 

прикрасам як відгалуженню ремісництва, наголошуючи на тому, що вони не 

відтворюють конкретних художніх стилів. Дослідниця зазначає, що 

особливістю студійних прикрас є те, що їх виконав безпосередньо художник 

у своїй майстерні, такі твори є унікальними [195].  

Швейцарська дослідниця сучасного мистецтва прикрас, професор 

відділу прикрас і моди Університету мистецтв і дизайну у Женеві М. Гаспар 

аналізувала тимчасове значення різних термінів, які використовувалися в 

мистецтві прикрас «art jewelry» за останні 40 років. У публікації 

«Contemporary jewelry in post-historical times» [184] автор класифікує 

прикраси в таких позиціях: «avant-garde jewelery» прикраси, які перебувають 

радикально попереду основних ідей; «modern jewelry» або «modernist 

jewelry», що відображають дух часу, в якому вони були виконані, тобто 

модерн або модернізм; «studio jewelry» — перехід від ремісничої діяльності 

до творчої, у майстерні; «new jewelry» прикраси, які передбачають критичну 

позицію щодо коштовностей; та «contemporary jewelry» — сучасні прикраси 

сьогодення, які відображають ідею «тут і зараз», без огляду на традиційні 

ювелірні вироби, тяглість поколінь, для цих прикрас властива ідея — 

«прикраса — не реліквія» [184, с. 13] 

У німецьковному науковому дискурсі присутнє поняття «Schmuck» — 

прикраса, ювелірний виріб і «Schmuckkunst» — мистецтво прикраси. У 

німецькій мові поняття «Schmuck» (прикраса) має широке значення, схоже до 

українського визначення.  
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1. Декорації і декорування візуального простору, екстер’єру та інтер’єру 

приміщень, для підсилення репрезентативності, дизайн середовища, 

предметів. Розуміти слід як оздоба, прикрашання, декорування предметів та 

приміщень. 

2. Прикраса як декор тіла способом розмальовування (боді-арт, 

татуювання, пірсинг). 

3. Прикраси, прикріплені до тіла чи одягу людини, ювелірна прикраса та 

прикраса з інших матеріалів (дерево, кістка, скло і т.д.) художнього змісту. 

Декорує тіло та одяг людини [180]. 

Визначення терміна «прикраси» знаходимо в спільній праці німецького 

та англійського дослідників прикрас П. Дормера та Р. Турнера «The New 

Jewelry: Trends + Traditions», які також подають дефініцію терміну «сучасне 

мистецтво прикраси» (new  jewelry/modernе Schmuckkunst), яке формує 

власну творчу позицію за рахунок багатства ідей, винахідливості й 

досконалого виконання роботи в різних матеріалах і техніках. [178] 

Як ми бачимо, німецькі та українські визначення поняття є досить 

близькими за значенням і суттю, англійська термінологія передбачає ширші 

дефініції поняття.  

Водночас, маємо на меті висвітлити ще одне поняття, яке викликає 

питання в нашому дослідженні, оскільки належить до прикрас, проте інших 

за мистецьким значенням — «біжутерія». Біжутерія (від фр. bijouterie, bijou) 

— жіночі прикраси не з коштовних каміння й металу [128, с. 669]. Біжутерія 

виникла у XVIII ст. як імітація коштовностей з дешевших матеріалів та 

існувала в такому форматі аж до першої третини ХХ ст. Розвиток біжутерії 

у ХХ ст. був зумовлений розвитком моди та модних тенденцій. Біжутерійні 

прикраси виконували як доповнення до модного образу, вони стають 

аксесуаром. Однією з перших модельєрів, хто ввів біжутерію в модний обіг, 

стала Коко Шанель. Від середини XX століття біжутерія, авторства майстрів 

високої моди або художників, отримує новий статус і більшу цінність. В 
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англомовному обігу терміну «біжутерія» відповідає «costume jewelry». У 

виробництві біжутерії використовуються різні метали й сплави, прозоре та 

кольорове скло, пластмаси, кераміка та ін. За зовнішнім виглядом біжутерія 

може бути схожою на «справжні» ювелірні вироби, але її вартість набагато 

нижча. 

Слід зазначити, що в польському науковому дискурсі термін 

«біжутерія» (bizuteria) має зовсім інше визначення і трактується як прикраси 

загалом, охоплює поняття ювелірні вироби, ювелірні прикраси, які створив 

ювелір, прикраса, що використовується для прикраси тіла й одягу, як 

правило, з коштовних матеріалів, багато декорована. У чеській мові існує 

єдиний загальний термін «sperky», який визначає поняття натільної прикраси 

з ювелірних і неювелірних матеріалів загалом.  

При дослідженні базових понять роботи ми вивчили низку 

термінологічних дефініцій англійських, німецьких, французьких і польських 

(art jewelry, conceptual jewelry, contemporary jewelry, studio jewelry, Schmuck, 

Schmuckkunst, bijouterie, bizuteria, sperky / ювелірна прикраса, авторська 

прикраса, художня прикраса, біжутерія, прикраса) та дійшли висновку, що 

оптимальним визначенням цього підвиду сучасного мистецтва є поняття 

«прикраси», яке охоплює ювелірні прикраси та прикраси з неювелірних 

матеріалів, передбачають вираження новаційного мислення, дизайну та 

творення цілісного художнього образу.   

Усе це переконливо свідчить про те, що для створення термінологічної 

бази в галузі мистецтва, стандартизації термінологічних понять обов’язково 

мають передувати концептуальне осмислення й розроблення термінів 

фахівцями та компетентними лінгвістами. Це сприятиме підвищенню 

значущості українського мистецтва в сучасній культурі, науці, а також якості 

україномовної довідникової та науково-методичної літератури.  

 

Висновки до розділу 1 
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Основними джерелами дослідження стали наукові видання, монографії, 

публікації в періодичних виданнях 1970-2000-х рр., і зарубіжних, і 

вітчизняних. Недостатня кількість фундаментальних узагальнювальних 

досліджень прикрас останньої третини ХХ ст. спричинила труднощі в 

дослідженні, проте ми ввели в науковий обіг матеріали, які раніше не 

висвітлювались, і в Україні, і за кордоном.  

У дослідженні мистецтва прикрас Центральної та Східної Європи як 

мистецького явища останньої третини ХХ — початку ХХІ століття 

важливим джерелом стали наукові монографії та публікації мистецьких 

німецьких, австрійських, голландських, англійських, російських авторів, які 

дають нам часткову інформацію з досліджуваної теми. Існує велика кількість 

джерельної бази, проте загалом це каталоги, альбоми, монографії, які 

подають велику кількість ілюстративного матеріалу, але не містять 

ґрунтовного наукового аналізу.  

У дослідженні прикрас в Україні, у пострадянському просторі загалом, 

ми зіткнулися з певними труднощами, оскільки це питання недостатньо 

висвітлене в науковому обігу. Важливими в дослідженні джерелами стали 

праці Р. Шмагала, З. Чегусової та публікації в мистецьких часописах.  

Джерелами дисертаційної роботи стали прикраси художників останньої 

третини ХХ — початку ХХІ століття в різних художніх центрах України, а 

саме — Києві, Львові, Сімферополі, Одесі, Чернівцях, оскільки саме в цих 

осередках ми бачимо концентрацію нових творчих пошуків та ідей. Ми 

провели опитування та інтерв’ю 23-х сучасних художників, що стало 

вагомим джерелом у дослідженні та впорядкуванні архіву автора. Поданий у 

дослідженні авторський погляд на особливості розвитку мистецтва прикрас в 

Україні останньої третини ХХ — початку ХХІ століття виник на основі 

комплексного аналізу наукових досліджень, монографій, публікацій у 

періодичних виданнях, збірниках, альбомах, каталогах, інтернет-ресурсів. 

Важливу роль у дослідженні відіграло особисте ознайомлення з численними 
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виставками й музейними експозиціями в Україні та за кордоном, інтерв’ю та 

дискусії з митцями, мистецтвознавцями, галеристами та колекціонерами. 

Основними методами в дисертаційній роботі стали емпіричні та 

теоретичні методи, метод мистецтвознавчого аналізу, за допомогою яких ми 

виділили основні риси прикрас України, виявили художні та стилістичні 

особливості.  

Термінологічні дефініції дослідження вводять нові терміни у 

мистецтвознавчий обіг української науки. На основі дослідження 

зарубіжного досвіду термінології мистецтва прикрас ми окреслили загальне 

поняття  «прикраси» як такі, що охоплюють ювелірні прикраси та прикраси з 

альтернативних матеріалів і передбачають вираження новаційного мислення, 

дизайну та творення цілісного художнього образу.  
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РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРИКРАС У ЄВРОПІ ОСТАННЬОЇ 

ТРЕТИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

У ХХ столітті прикраси стають вираженням індивідуальності. Гасло 

„прикраси як вираження особистості” засвідчило радикальну відмову від 

колишньої функції прикрас із коштовних металів і каміння, які були 

показником статусу власника [213, с. 27]. Від середини ХХ ст. у 

європейських країнах (Німеччині, Нідерландах, Австрії) розвивалася нова 

течія — мистецтво прикрас. Незважаючи на велику розбіжність між 

творчими бажаннями художників і виробників прикрас, слід зауважити 

стрімкий розвиток нових тенденцій у країнах Європи.  

Слід зазначити, що українське мистецтво прикрас у загальних рисах 

повторило зарубіжний шлях розвитку, проте зі значною часовою різницею в 

проявленні основних художніх тенденцій. Дотримуючись хронологічного 

принципу та послідовності, цей розділ присвячений розгляду особливостей 

розвитку мистецтва прикрас у Європі.  

Завдання розділу – простежити тенденції розвитку прикрас у 

Центральній та Східній Європі другої половини ХХ - початку ХХІ ст., 

опираючись на хронологічні, культурологічні, а також територіальні 

особливості. 

Від другої половини ХХ ст. почався процес оновлення художньої мови, 

мінялися погляди на мистецтво прикрас і їхнє значення в культурному 

просторі. Слід нагадати, що спершу прикраси супроводжували мистецькі 

стилі ХХ ст. Прикраси у своїй стилістиці наслідували рослинний і 

органічний модерн з його характерним мотивом квітки, переходили в 

часткову кольорову геометрію арт деко, якій була притаманна сувора 

закономірність, етнічні геометричні візерунки, коштовні та нові матеріали 

(слонова кістка, крокодилова шкіра, рідкісні породи дерева, алюміній та ін.). 

Після Другої світової війни прикраси стають масовим продуктом і поступово 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9
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втрачають художні якості, яких раніше надавав їм художник-ювелір. Творче 

осмислення історичного спадку відіграло важливу роль у становленні 

сучасної прикраси як самостійного пластичного мистецтва. Прикраса 

отримала власний просторовий об’єм. Ретроспективні стилі перестали бути 

єдиним шляхом розвитку.  

На початку 1960-х років починає розвиватись інший напрям, який 

орієнтувався на індивідуальність та експеримент з формою та матеріалом. На 

той час практично в усій Європі художні прикраси сприймались як 

самостійна галузь художньої творчості. У цей час починають існувати перші 

студії в США, Великобританії та європейських країнах, де художники 

працювали з прикрасами. Зарубіжне мистецтво прикрас від другої половини 

ХХ ст. розвивалося в тісному взаємозв’язку зі всіма сучасними течіями 

мистецтва — абстракціонізмом, фовізмом і футуризмом, поп-артом, 

конструктивізмом і кінетичним мистецтвом. При цьому можна помітити 

відмінні риси у творчості художників США, Великобританії та Центральної і 

Східної Європи, але основна спільна характерна ознака полягала в 

індивідуальній авторській манері. Принцип відкриття, експерименту став 

основним у роботі художника. Звідси потяг до пошуку нових образів, типів 

прикрас, нетрадиційних матеріалів, технологій і технічних прийомів. 

Специфіка нашого дослідження спонукає виділити періоди розвитку 

художніх концепцій, які мали вплив на стилістику художніх прикрас другої 

половини ХХ — початку ХХІ ст.:  
— 1960 — ті роки — радикалізація творчих основ, суспільні, політичні, 

пацифістські гасла, віра в активний вплив мистецтва на суспільну 

свідомість, гепенінґовий рух, критика стабільного міщанського способу 

життя, поп-арт, рух гіппі;  

— 1970 — ті роки — теоретизація мистецтва, концептуалізм, 

мінімалістичне мистецтво (minimal art), акцент на інтелектуальному факторі;  
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— 1980 — ті роки — постмодернізм, схильність до стилістичних цитат 

попередніх епох, поєднання в одному творі фрагментів іконографії, 

запозичених з різних епох історії мистецтва, різних культурних і етнічних 

традицій, елементи гротеску, карикатури та гумору [39, с. 161]. 

— 1990-2010 — ті роки — контекстуалізм, напрямок концептуального 

мистецтва, що досліджує взаємозв'язок реальних предметів, простору, 

об’єктів, їх взаємозв’язок у середовищі. Контекстуалізм не привносить 

нових символів у твір мистецтва, але створює спосіб (інструмент) для 

виявлення історичних та інших прихованих символів, уже присутніх у 

середовищі твору (об’єкта). Контекстуалізм створює об’єкти або ситуацію, 

які репрезентують навколишні символи, але не створюють нові. 

Постмодернізм з наявних символів створює нові, які репрезентують себе та 

вже на тлі себе — історію свого створення. Постмодернізм репрезентує 

індивідуальність автора в обставинах середовища. Мета контекстуалізму — 

над-індивідуальність, наступний етап постмодернізму, відхід від 

традиційних форм вираження, використання цифрових технологій, 

електронна образотворчість, мультимедіалізм, контроверсійність і 

провокативність, антиестетичність при наполегливому пошуку суспільно-

дражливих тем [39, с. 163]. 

Ювелірна справа вийшла за межі функціонального дизайну, твори 

перестали бути винятково утилітарними. Прикраси вступили у творчу 

взаємодію з іншими пластичними видами мистецтва — у першу чергу, 

образотворчим мистецтвом. Також особливу увагу слід звернути на 

застосування нових матеріалів і відмову від пріоритетів коштовних металів 

та каміння, що стало основою у творчості художників у Нідерландах, 

Німеччині, Великобританії. Лідерами в опануванні нетрадиційних матеріалів 

були голландські та німецькі художники. Автори прикрас звернулися до 

інших матеріалів — пластмаса, високоякісна сталь, акрил, скло, текстиль, 

папір і дерево. Ще одним важливим аспектом у творенні «нових прикрас» 
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стала авторська концепція-ідея, яка виступає на перший план. Ці імпульси 

набирають обертів за рахунок активної діяльності небагатьох галерей у 

Німеччині, Австрії та Нідерландах, які представляли обмежену 

авангардистську сцену прикрас, формується виняткове коло прихильників та 

колекціонерів [101].  

У 1960-х роках у Великобританії та Центральній Європі художники Ф. 

Беккер, Д. Воткінс, Т. Гюбе, Е. Нель, В. Ремшоу, Г. Флекінґер організували 

невеликі студії, де створювали унікальні твори. Перші їхні здобутки були 

представлені на виставці в Лондоні 1961 року1 [67, с. 111]. Цікавим є той 

факт, що у виставці взяли участь художники Ж. Арп, С. Далі, А. Джакометті,  

М. Ернст, Дж. Кірико, А. Колдер, П. Пікассо, Ів Танґі, які в різний час 

зверталися до створення прикрас. Це стало могутнім імпульсом до змін. Слід 

зауважити, що багато відомих художників ХХ ст. зверталися до інших видів 

мистецтва — прикрас, скла, кераміки. Їхній творчий досвід зумовив 

незаанґажований погляд на матеріал прикрас. У наступні роки до мистецтва 

прикрас починають звертатися художники інших галузей мистецтва — 

живописці, скульптори. Така закономірність вказує на новизну та 

актуальність мистецтва прикрас.    

У 1960-х рр.  у творчому середовищі прикрас відбувалися процеси, які 

радикально змінили шляхи розвитку мистецтва творення прикрас. Так, саме в 

 цей час остаточно сформувалося  явище, яке виникло ще в кінці 1950-х рр., 

— новий напрямок ювелірної творчості, новаторський за своєю 

суттю, який визначається в зарубіжній мистецтвознавчій термінології  як 

«нове ювелірне мистецтво» або «мистецтво прикрас». Цей 

напрямок об'єднав митців-ювелірів, як правило, авторів аванґардних речей, 

що відмовилися від вузького традиційного розуміння ювелірної 
                                                 
1 Перша міжнародна виставка, яка охоплювала період від 1890-го по 1961 рік і включала 
близько тисячі робіт з Європи, США, Австралії та Індії, у тому числі там уперше була 
показана колекція А. Гюльбенкяна, яка складалася з творів Р. Лаліка. 
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прикраси. Вони творили оригінальні авторські, з концептуальним змістом  

твори мистецтва, здатні гідної репрезентації поруч з 

творами «високого мистецтва» на художніх виставках 

і в музейних зібраннях. У цьому частково можна простежити тенденцію, 

започатковану ще на зламі ХІХ — ХХ століть, за часів  Рене Лаліка та 

інших художників модерну, які бачили в коштовних прикрасах 

насамперед твори мистецтва [213, c. 79]. 

Першим кроком на шляху до нового мистецтва стало подолання 

традиційного ставлення до матеріалу. Відмова від пріоритету коштовних 

металів і каміння для європейських художників стала програмною. Митці 

особливо вільно й навіть зухвало підійшли до вибору матеріалів, 

виражальних засобів пластичних і композиційних вирішень. Вони 

розробляли оригінальні варіанти кріплень і подання каменів, шукали нові 

способи роботи із золотом (як, наприклад, італійські митці): нагрівали метал і 

надавали фактурі несподіваних декоративних якостей, додаючи так званих 

«випадкових» огріхів, або перетворювали золото в найтонші листи й 

працювали з ним, як з папером. У результаті таких творчих експериментів 

було переглянуто роль коштовного металу в прикрасах, який зазвичай був 

основою прикраси та кріпленням для каменів. Тепер золото, платина, срібло 

стали рівноправними партнерами діамантів та іншого коштовного каміння, 

важливою складовою у творенні художнього образу. Це, у свою чергу 

спричинило зміни у формотворенні та сприяло винайденню різноманітних 

видів декоративної обробки поверхні металу.  

Напрям «актуальне мистецтво» сприяв появі новаторських ідей у 

мистецтві прикрас. Так, під впливом руху нонконформізму в 1960-70-х рр. 

окремі майстри відмовилися від застосування коштовних каменів і металів і 

звернулися до матеріалів, використання яких стало революційним у 

прикрасах — сталь, дерево, пластик, тканина, акрил.  
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Таким чином відбувся переворот у поглядах на прикрасу, і виникає 

нова естетика матеріалу. Основними тенденціями якої стає орієнтація в 

прикрасах на аванґард, експерименти з новими матеріалами, поширення 

неортодоксальної естетики форми та матеріалу. Ці імпульси в той час 

набирають обертів за рахунок небагатьох галерей, які представляли 

обмежену аванґардистську сцену прикрас, а також вузького кола 

зацікавлених мистецтвом поціновувачів і колекціонерів. У Німеччині 

художники були першими, які виступили проти тиражування в коштовних 

матеріалах оригінальних творчих ідей, бо це призводило до рівня 

штампування. Престижному характеру комерційних коштовностей 

художники-ювеліри протиставили художню виразність, яка вирізнялась 

індивідуальною авторською манерою. Ювелірна справа вийшла за межі 

функціонального дизайну, твори перестали бути винятково утилітарними. 

Прикраси вступили у творчу взаємодію з іншими пластичними мистецтвами 

— у першу чергу, зі скульптурою і архітектурою. Застосування нових 

матеріалів і відмова від пріоритетів коштовного каміння та металів стали 

основою у творчості художників, особливо в Нідерландах, Німеччині, 

Великобританії. Художники прикрас звернулися до інших матеріалів, таких 

як пластмаса або високоякісна сталь, акрил, скло, текстиль, папір або дерево.  

Ще одним важливим аспектом у творенні «нових прикрас» була 

неординарність авторської концепції, яка почала домінувати в прикрасах.   

Під впливом нових ідей розширився і асортимент виробів. З’явилися 

прикраси для одного вуха, що обрамляють вушну раковину, що було 

зумовлено модою 1960-х років на високі зачіски з довгого волосся. Ідеї 

функціоналізму стають надзвичайно актуальними в художніх прикрасах, де 

відчувається вплив Баугаузу. Особливою увагою серед художників того часу 

(хоча ця тенденція актуальна і сьогодні) була форма броші, оскільки вона 

дозволяє створити окремий твір-об’єкт, прикрасу-скульптуру. У 1970-х роках 

проводили експерименти з прикрасами для рук (браслети), які набували 
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великих розмірів, виготовлені з пластику, тонких металевих пластин, стаючи 

таким чином продовженням людської фігури, або експерименти з тінню 

прикрас і тіла, які були візуалізовані не в ужитковому плані, а в мистецтві 

фотографії та відео-арті. У середині 1970-1980-х рр. особливо актуальними 

стають прикраси в контексті «знаків на тілі», де прикраса могла існувати на 

тілі певний час чи його підкреслювати, залишитися зашитою під шкірою 

(підшкірна прикраса П. Скубіц) (Рис. 2.1), або видимі сліди від «прикрас» 

(нашийна прикраса з колючого дроту К. Броадгед). Ця тема настільки 

розвинулась, що 1987 року вилилась у масштабну виставку та однойменну 

конференцію «Прикраса. Знак на тілі» («Schmuck. Zeichen am Korper») [215], 

яка відбулась у Державному музеї м. Лінц (Австрія). На цій виставці були 

представлені роботи 90-та художників прикрас із Німеччини, Австрії, 

Нідерландів, Великобританії, Словаччини, Італії. Така кількість авторів та 

актуальна тема конференції говорить про те, що на той час це явище вже 

було широкомасштабним, з великим теоретичним і творчим доробком. Тема 

конференції та виставки були зосереджені на прикрасі та її контакті з тілом 

людини. Важливим моментом слід зазначити уявну кореспонденцію 

прикраси та тіла, навіть якщо прикраса схована під шкірою, або була на 

ньому раніше, залишається знак або факт присутності й ведеться діалог між 

ними. Такі тенденції та теоретичні аспекти вказують на те, що прикраса як 

коштовність чи ювелірний виріб вже повністю вийшла за його межі 

розуміння. Таким чином, у художніх прикрасах спостерігаємо якості та 

форми концептуального мистецтва.  

Уже в 1980-90-х роках у творенні прикрас засадничими стають 

нетрадиційні матеріали. У навчальних закладах і професійних курсах 

навчають роботі з пластиком, акрилом, папером та ін. Проте слід зазначити, 

що метал не відходить у забуття — срібло, золото, сталь існують паралельно, 

часто в синтезі з іншими матеріалами. Важливим аспектом у творенні «нових 

прикрас» стали неординарність авторської концепції та експеримент з 
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формою, —автор закладав ідею у твір, яку мав виразити у формі обраним 

матеріалом.  

Лідерами в опануванні нетрадиційних матеріалів були голландські та 

німецькі художники. У 1960-х роках голландське ювелірне мистецтво 

радикально змінилося, це було пов’язано з появою покоління молодих 

художників, таких як Ґійс Баккер, Франсуаза ван ден Бош, Еммі ван Леерсум, 

Руудт Петерс [67, с.116]. Вони стали творцями нових прикрас, абстрактних 

форм і стилю індастріал. Прикраса стає автономним об’єктом 

«Менше означає більше», утворюючи стиль,  який був інспірований 

сучасними технологіями, мистецтвом і філософією футуризму. Піонери 

сучасних художніх прикрас із Нідерландів Е. ван Леерсум і Г. Беккер 

вважали коштовні матеріали недемократичними та надавали перевагу 

акрилу, алюмінію і високоякісній сталі, які видавалися кращими для 

промислового виготовлення прикрас [215, с.48]. А також ці твори, за 

рахунок прохолодної та лаконічної естетики мали футуристський характер. 

У середині 1970-х років Е. ван Леерсум  та Г. Беккер створили колекцію 

прикрас для обличчя, кольє та браслетів з алюмінію (Рис. 2.2).  

Формування нової образної системи художніх прикрас відбувалося 

складнішим шляхом. Тут вагому роль відігравала багатостилевість. У кожній 

країні оригінальний характер цієї багатостилевості визначався 

національними традиціями, рівнем технічного розвитку та рівнем підготовки 

професійних кадрів. Але відправний пункт цього напряму був однозначним: 

ідеї школи Баугауз, де в часі між двома світовими війнами формувалися 

традиції німецького функціоналізму [101, с.52]. 

Нерідко новітні прикраси дивували, а часом навіть епатували, але саме 

завдяки авторам цих творів сприймалися в творчому колі як своєрідні арт-

об’єкти. Від цього часу діапазон стильових напрямів у мистецтві прикрас 

надзвичайно розширився. Багато майстрів використовували та синтезували 

класичні стилі, особливо необароко. У такому руслі, наприклад, працював 
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видатний художник, швейцарець Жильбер Альбер, який починав свою 

творчість з годинникарства, а в 1960-х роках організовує свою майстерню, де 

експериментує з формами, застосовуючи коштовні матеріали. У 1970-х роках 

естетика його художньої мови була більш лаконічна (Рис. 2.3), а вже в 1990 

— 2000-х роках у творах автора домінують експерименти з коштовними 

матеріалами (Рис. 2.4). Тим не менше, у творчості художників прикрас 

отримали втілення інші стилі «високого мистецтва» ХХ ст., у тому числі 

художні ідеї «декоративного аванґарду», які заклали художники-модерністи 

ще на початку століття.  

Прикраси, створені під впливом модерністичних течій, були для 

ювелірного мистецтва інноваційними. Прикладом можуть бути твори 

класика скандинавського дизайну прикрас Сіґурда Персона (Рис. 2.5), або 

одного з основоположників руху «актуального мистецтва», німецького 

ювеліра Фрідріха Беккера (Рис. 2.6), виконані в 1950-60-х роках на основі 

принципів конструктивізму [215, с. 75]. Працюючи з коштовними 

матеріалами, художники розробляли особливо цікаві прикраси в 

абстрактному ключі, поетизували в коштовностях естетику індустріальних 

форм, кубістичні тенденції, створювали прикраси з рухомими елементами в 

традиціях кінетичного мистецтва, а також діамантові прикраси з 

використанням виражальних засобів оп-арту.  

Серед художників неофункціоналістів було також багато 

монументалістів, і окремі художники прикрас переходили в площину 

мистецтва скульптури, що вказує на неабияку близькість цих видів 

мистецтва. Одним з таких художників був Еміль Супле. На початку 1960-х 

років він створив серію прикрас у стилістиці Баугаузу — у цій серії 

переважали монументальні, енергійні, позбавлені декору форми. У 1970-х 

роках в Європі великий вплив на мистецтво прикрас мав «інтелектуальний 

скептицизм» швейцарського художника Отто Кюнцлі (Рис. 2.7).  До цього ж 

напрямку належала і скандинавська школа, яка в 1950-х роках боролася з 
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німецькою за лідерську позицію. Під впливом скандинавів певною мірою 

розвинулося мистецтво прикрас у Великобританії.  

Активний взаємообмін ідеями пришвидшив процес поширення нових 

течій у Великобританії, що на короткий час у 1970-х роках став центром 

творчої активності. Британські художники Сузан Ґерон, Керолайн Броадгед, 

Девід Воткінс виступили лідерами мистецького руху. Д. Воткінс був одним з 

найбільш зрілих художників у сфері абстрактної композиції та кольорової 

гармонії. Його твори 1980-х років — це доволі великі, яскраво забарвлені 

«рисунки» з металу, позбавлені декору та побудовані на чистоті та виразності 

ліній. Британські художники прикрас взагалі надавали перевагу графічному 

вирішенню предметного середовища [101, с. 53]. 

У Нідерландах художнім прикрасам була притаманна естетика 

пуризму. Провідним представником тут слід вважати Роберта Сміта, 

властивістю його творчої манери є особлива робота з матеріалом — 

золотом. Золото у творчості Р. Сміта не сприймається як традиційний 

матеріал, він доволі зухвало експериментує з його поверхнею та формами 

— розфарбовує його пігментами, як папір, полотно. Таким чином Р. Сміт 

мав на меті показати не коштовність золота, а винятково його пластичні 

властивості.  

Голландський художник Г. Бекер у творчості використовував 

синтетичні камені через їхні рівномірні, „штучні” кольорові якості та 

необмежені можливості урізноманітнення форми (Рис. 2.8). Прихильник 

алюмінію, акрилового скла та інших альтернативних матеріалів, художник 

комбінує їх у своїх роботах з коштовним камінням і ламінованими 

фотографіями.  

Ще одним представником нідерландських художніх прикрас є Руудт 

Петерс. Від 1970-х років Р. Петерс є одним з піонерів голландських прикрас. 

Художник-концептуаліст, творчість якого — це виклик традиційним 

визначенням прикраси, працює на межі ювелірного мистецтва та прикраси, 
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поєднуючи різні матеріали. Як лідер у царині ювелірного мистецтва в 

Нідерландах, митець ілюструє спосіб вираження, який можна окреслити 

суто голландським. Цього художника називають «містифікатором» прикрас, 

оскільки його твори насичені символічними посиланнями, які апелюють до 

глядача. Р. Петерс у концептах до своїх творів звертається до алхімії та 

філософії, про що багатозначно говорять і образи, і назви його робіт з різних 

колекцій: «Уроборос», «Лазурит», «Пневмо», «Інтерно», «Іозіз», «Азот», 

«Зефірот» (Рис. 2.9-10). Також він мав і має тепер сильний вплив на розвиток 

сучасного мистецтва прикрас і як художник, і як професор в  

найпрестижніших університетах Європи — Академія Герріт Рітвельда в 

Амстердамі та Університету мистецтв і ремесел у Стокгольмі, де викладав 

до 2009 року. Сьогодні Р. Петерс є професором італійської школи сучасних 

ювелірних виробів «Alchimia» у Флоренції, Італія  [215, с. 589]. 

 Наприкінці 1980-х років ситуація почала змінюватися досить повільно, 

тобто змін, настільки видимих і вагомих, як у попередні десятиліття, не 

відбувалося, проте слід зазначити, що в цей час активно розвивається 

галерейництво у сфері популяризації художніх прикрас. У дев’яності роки 

ці зміни будуть сформульовані більш чітко. Тим не менш, 

спадщина шістдесятих років у Нідерландах очевидна й сьогодні: по-перше, 

в загальному сприйнятті прикраси, як об’єкта, а по-друге, виражена ідея 

мінімалізму, закладена в догмі «менше означає більше». Прикраси 

нідерландських художників існують на межі між мистецтвом і дуже 

прецизійним ремеслом, художники повністю відмовляються від 

декоративності. Нідерландські художні прикраси в технологічному плані 

відзначаються високою якістю виконання та скрупульозною роботою автора.   

У Німеччині художники прикрас мали певні обмеження у роботі з 

коштовними матеріалами, це спонукало до пошуку нових, зокрема багато 

молодих митців звернули увагу на такі матеріали як мельхіор, алюміній, 

сталь. Окрім того, у 1960-х роках художники свідомо відмовились від золота 
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та коштовностей, виявляючи протест традиційним формам ювелірного 

ремесла та комерціалізації мистецтва. На противагу цьому творчу увагу 

художників було сконцентровано на багатому виборі альтернативних 

матеріалів.    

Однією з піонерів у мистецтві художніх прикрас у Німеччині стала 

Рената Гайнце (1936-1991), викладач Інституту промислового дизайну в м. 

Ґібіхен. Її захопила в прикрасах різноманітність можливостей вираження 

авторської концепції за допомогою застосування різних матеріалів і 

експериментів у техніці ( Рис. 2.11-13) [180, с. 52] 

Наприклад, Клаус Ульріх, викладач школи декоративного мистецтва і 

дизайну в Пфорцгаймі відмовлявся у своїх творах від обробки коштовного 

каміння, оскільки їхня вартість робила сприйняття прикраси як твору 

мистецтва — необ’єктивним.  

Мюнхенська художниця прикрас і галеристка Маріанна Шлівінскі 

використовує від початку дев’яностих років, здебільшого історичний 

скляний матеріал, старі скляні квіти, які служили в період сецесії художнім 

оздобленням ламп, або штучні перлини, підроблені  під оригінальні 

правдиві колоніальні перли. У комбінації з елементами чистого срібла 

виникав стриманий оптичний контраст, який творив привабливе сприйняття 

мистецької прикраси (Рис. 2.14-15).  

Прикраси Ф. Беккера, на перший погляд, видаються  чужорідними 

щодо тіла. Його як інженера зачаровують передусім технічні якості 

матеріалу та можливість позначати деформацію і твердість матеріалів для 

розроблення нових форм прикрас. У 1950-х роках автор створює персні та 

браслети зі змінними кульками з точеного різноманітного коштовного 

каміння (Рис. 2.6). Шина перснів і основа браслетів кована з одного 

шматка й пружна. Вона витікає у два півкруглі завершення, які кінцями 

тримають кульку між собою, ніби в повітрі, створюючи враження 

невагомого об’єкта, що суперечить законам фізики.  
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Стримана та лаконічна естетика цих прикрас сприймалася 

провокативно. Наприклад, жюрі Мюнхенської ремісничої ярмарки 1959 

року відмовляється брати до участі в конкурсі ці персні. Попри це, Ф. 

Беккер стверджує ідею функціональності прикрас: «Жодна дуга, ніякий 

кант не повинен бути художнім оздобленням, служити раціонально. Ці 

речі слід спокійно називати конструкціями. Вони не повинні бути 

прикрашені формами, а прикрашати, коли їх носять» [210, с. 239]. 

Принцип кореспонденції між тілом і прикрасою2, який був дуже 

популярним у 1980-1990-х роках,  виражає Ф. Беккер у своїх кінетичних 

творах. З середини 1960-х років художник багато присвятив своєї 

творчості дослідженню зв’язку тіла і рухомих прикрас, які доповнюють 

його. У 1980-1990-х роках Ф. Беккер доводить їх з технічної та 

формальної точки зору до досконалості [215, с. 157]. До цієї виставки 

художник створив прикраси монументальних форм з гладкою блискучою 

поверхнею, за якою були приховані механізми, що надавали прикрасам 

руху. На дисках браслетів розміщено золоті смуги, оргскло та синтетичні 

сапфіри-квадрати, які при будь якому ударі починають рухатися. Проте 

загальний центр варіацій з рухом, який принципово відрізняє кінетичні 

прикраси Ф. Беккера від його кінетичних великих об’єктів,  зосереджений 

не в техніці, а в початковому пункті їхнього руху, у їхньому зв’язку з 

тілом. Природні й випадкові рухи тіла носія — це мотор механічних рухів 

прикраси, які відбуваються в діалозі з тілом.   

Одним з найбільших і найвідоміших навчальних центрів Німеччини 

є ювелірна школа в м. Пфорцгайм — Професійний коледж дизайну 

прикрас і ужиткового мистецтва. Школа була заснована 1988 року й 

відтоді є одним з найпрогресивніших навчальних закладів у Німеччині, де 

                                                 
2  1987 року відбулися виставка та конференція присвячена взаємодії тіла та прикраси 
«Прикраса. Знак на тілі» («Schmuck. Zeichen am Koerper») у м. Лінц (Австрія) 
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була створена найкраща технологічна та матеріальна база для навчання 

дизайну прикрас і ужиткових предметів. Особливістю навчання є те, що 

учні отримують добру фахову підготовку в традиційній ювелірній справі, 

проте, незаанґажовані в історичних стилях, мають можливість 

досліджувати нові можливості дизайну та експериментувати з формою та 

матеріалом. Також багато говорять імена викладачів школи у Пфорцгаймі 

— як Ф. Бекер, М. Бішоф, Р. Ботт, А. Цепка, М. Фроліх та інші, які саме в 

1970-х роках розгорнули активну діяльність у мистецтві прикрас [180, с. 

168]. 

Ще одним важливим центром мистецтва прикрас є Мюнхен, а саме 

— Мюнхенська академія мистецтв, відділ ювелірного мистецтва. Клас 

ювелірного мистецтва був заснований 1945 року. У 1960-70-х роках учні 

та художники проводили тут творчі експерименти в мистецтві прикрас у 

нових мистецьких течіях — поп-арт, мінімал-арт, навіть у таких 

субкультурних напрямках, як гіпі та панк. У цей час тут працювали 

відомі художники та викладачі Франц Рікерт (1904-1991) та Герман Юнґер 

(1928-2005). До вихованців школи належать тепер провідні митці прикрас У. 

Барс, Я. Веренс, Т. Гілберт, Д. Круґер, О. Кюнцлі (викладає на відділі 

ювелірного мистецтва Мюнхенської академії мистецтв), Е. Нагаї, Г. фон 

Скал. Основною рисою школи та творчості учнів є добра освіта традиційного 

ювелірного мистецтва та роботи в матеріалі, техніки в синтезі з 

експериментом і необмеженим творчим підходом і в концептуальному і в 

естетичному вимірах, де творчим кредо є «багатогранність і відсутність 

догм» [197, с. 127]. 

І звичайно, у дослідженні провідних центрів художніх прикрас Європи 

останньої третини ХХ — початку ХХІ ст. слід згадати Італію.  

Концептуальною особливістю італійської школи був діалог між твором-

прикрасою — «предметною формою, площиною» та прикрасою-декором — 

«скульптурою». У післявоєнні роки багато італійських художників 
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монументалістів звернулися до ювелірної справи, принципово поєднуючи ці 

два види мистецтва. Ювелірні прикраси італійських скульпторів 1960-х років 

були образотворчо-натуралістичними. Основоположником цього напряму 

вважають А. Фрюхауса, а найяскравішими його послідовниками — братів 

Джо й Арнольдо Помодоро. Брати Помодоро стали авторами оригінальних 

органопластичних, натуралістичних об’єктів і в скульптурі, і в ювелірному 

мистецтві. У кінці 1960-х років скульптор і ювелір Бруно Мартинацці ввів у 

свою творчість образний ряд у вигляді частин тіла: руки, ноги, уста, серце. У 

культурі католицьких країн історична традиція надавала подібним пошукам 

метафоричного, сакрального забарвлення [182, с. 16]. 

Окрім творчості окремих художників прикрас Італії, ми можемо 

говорити про формування певних мистецьких шкіл. У першу чергу слід 

згадати Падую та діяльність школи «Statuale Istituto d’Arte Pietro Selvatico» 

(«Державний інститут мистецтв Пєтро Сельватіко»). Тут у 1950-х роках 

згуртувалась плеяда видатних педагогів і художників, які тепер відомі як 

«падуанська школа» [180, с. 32]. 

Падуанська школа виникла на базі згаданого інститут «Statuale Istituto 

d’Arte Pietro Selvatico», де характерними рисами було застосування золота як 

ремінісценції античного ювелірного мистецтва та вироблення цілком 

індивідуальної, нової та абстрактної мови форм.  

Засновником експериментального ювелірного мистецтва в Падуї слід 

вважати Маріо Пінтона, який в 1950-х і 1960-х роках завойовує школі 

міжнародну увагу та визнання. Франческо Паван відомий своєю кінетичною 

та геометричною мовою форм прикрас, яка стала естетичним і 

концептуальним фундаментом для школи. У кінці 1960-х років у школі, 

завдяки діяльності Джанпаоло Бабетто, відбуваються зміни, які ґрунтувалися 

на поширенні геометричних і мінімалістичних тенденцій. Наступні 

художники — Г. Візінтін, А. Занелла, Дж. Корвая, С. Мархетті,  Р. Паскуале 

— продовжують вторований шлях власними авторськими лініями, за рахунок 
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використання нових матеріалів, таких як синтетика, а також застосування 

експресивної мови форм приводять до нових шляхів розвитку мистецтва 

прикраси.  

М. Пінтон почав викладати в інституті 1944 року, його вважають 

засновником нового стилю ювелірних прикрас в Італії. Вплив Античності та 

Відродження на сучасне мистецтво стали основою концептуальних пошуків у 

його творчості. Художника цікавила конфронтація геометрії та використання 

коштовних матеріалів, а також освоєння складних технологій (Рис. 2.16) 

[182, с. 32]. 

Формальна ясність і строгість характеризують твори падуанської 

школи,  ювелірні вироби з Падуї. Слід відзначити,  що використання золота в 

Падуї є дуже природним, не виникає сумніву, що це був вплив історичного 

середовища, і золото стало матеріалом номер один у школі [182, с. 58]. 

Джанпаоло Бабетто в 1970-х роках активно застосовує золото, шліфує 

та полірує поверхні, що різниться наприклад, від голландських чи німецьких 

художників, які в той час активно опановують сталь.  Проте його творам теж 

притаманна естетика мінімалізму, що стала концептуальною (мінімалізм 

образу, матеріалу й форми) (Рис. 2.17). Таким чином виникає конфронтація, 

яка була незрозумілою нідерландським і німецьким художникам, які 

мінімалізм трактували в аспектах економіки матеріалу та форми.   

Основна увага зосереджена на стилістиці. Наприклад, М. Пінтон від 

1960-х до 1980-х років надає перевагу «примітивній конфігурації», 

кінетичним течіям і мінімалізму. Роботам Ф. Павана й Дж. Бабетто з 1980-х 

років, а також творам «молодого покоління» у 1990-х роках, притаманна 

«нова логіка використання геометрії». Слід зазначити, що першим, хто почав 

застосовувати естетику мінімалізму, був Дж. Бабетто, що був знайомий з 

роботами Е. ван Леерсум, яка в 1960-х роках використовувала спрощені 

форми в прикрасах.  Проте творчий підхід Дж. Бабетто був іншим, не такий 

радикальний, як у голландських художників, а власний і ґрунтувався на 
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вираженні естетики мінімалізму в коштовних матеріалах. І саме ця риса 

характерна загалом прикрасам художників падуанської школи [182, с. 92]. 

Художники трактували геометричні форми прикрас із використанням 

елементів стилю пуризму, де лінія могла стати прикрасою, у кінетичних 

об’єктах, та стилю індастріал, де роботи нагадували незавершені або 

покинуті деталі машин, проте слід зазначати, що в цьому випадку улюбленим 

матеріалом було золото, якому надавали чітких геометричних форм, 

покривали патиною, щоби надати ефекту іржі та ін. 

Художні прикраси молодого покоління, особливо Аннамарії Занелли 

(Рис. 2.18) і Стефано Маркетті (Рис. 2.19) стримані, хоча в них 

простежуються прояви вільного поводження з формою і матеріалами. Їхні 

ювелірні вироби не визначають радикального розриву з учителями, хоча вони 

трактують золото в синтезі з іншими матеріалами. Також особливим є те, що 

поверхню штучно зістарюють і надають вигляду зношених речей, вкритих 

шаром патини.   

Слід зазначити, що зв’язок з образотворчим мистецтвом у прикрасах 

ґрунтується здебільшого на площині поверхні прикраси (брошки, перстені, 

сережки та ін.) та в конструкції (геометричних, кінетичних формах 

скульптури). Досить новаторський характер мають твори молодих 

художників — Е. Марі і П. Мандзоні, М. Мерц та Л. Фонтана [182, с. 112-

115]. 

Таким чином, концептуальні засади прикрас були сформовані 

протягом 1960-х — 1980-х років у провідних європейських країнах — 

Нідерланди, Німеччина, Великобританія, Австрія та Італія. Саме тут рух 

«нових прикрас» розвивався поступово, до початку 1980-х років він 

отримав риси художньої тенденції у творах німецьких, нідерландських, 

італійських митців і активно розвивається до нашого часу (табл. 3).  Слід 

зазначити, що в Нідерландах, Німеччині та Італії, незважаючи на 

спільний активний рух і разючі зміни в мистецтві прикрас, були 
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притаманні власні риси й характер, зумовлений специфікою культурного 

середовища. Наприклад у Нідерландах мистецтво розвивалося на межі 

дуже прецизійного та перфектного ремесла, що трактує ідеальний твір у 

естетиці пуризму, де основним кредо було «менше означає більше». Тут 

художники активно експериментували з новітніми матеріалами, доводячи 

їх до ідеального стану в поєднанні з традиційними ювелірними 

матеріалами. Саме нідерландські художники були найбільш 

прогресивними в 1960-70-х роках у концептуальному плані.  

У Німеччині ситуація склалася дещо інакше, тут було багато 

традицій попередніх поколінь, і художники другої половини ХХ ст. з 

одного боку, намагаються створити спротив історичним стилям та 

формам, застосовують дешеві матеріали (мельхіор, сталь, залізо, 

алюміній), проте в технологічному плані твори художників виконані на 

дуже високому рівні. Тут працюють дві найбільші школи прикрас в 

Європі, у Пфорцгаймі та Мюнхені, які виховали плеяду молодих 

художників. Також німецьким художникам притаманний дух 

експерименту, вони сміливо поєднують традиційні матеріали з новими 

формами та концепціями, на перший погляд, здавалось би, абсурдними, 

проте вони настільки точні та вдалі, що не виникає жодних претензій з 

боку глядача. І, звичайно, італійські художники прикрас дуже охоче 

працюють з такими матеріалами як золото, срібло, проте надають їм 

нового формального звучання, проводять експерименти з фактурою 

матеріалу, також у поєднанні з новими матеріалами (скло, пластик, 

акрил). 

Принципово важливими факторами художніх прикрас у 

Нідерландах і Німеччині в 1960-х — 1980-х роках стало усвідомлення 

зв’язку прикраси й тіла, співпраця з пластичними мистецтвами, 

застосування нетрадиційних матеріалів і особлива увага до концепції в 

прикрасах, які в загальному симбіозі творять новий сучасний твір 
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мистецтва. Ці тенденції проникають і в середовище італійських художніх 

прикрас, де з власними традиціями вони трансформуються в експеримент 

коштовних матеріалів і скульптурних форм прикрас.  

У Німеччині, Нідерландах, Австрії розвиток прикрас у 1990-2000-х 

роках продовжується в дусі попередніх тенденцій. Окрім того, навколо 

творчості провідних майстрів формується коло учнів і послідовників. Це, у 

свою чергу, вплинуло на поширеність у Європі, де не потребує додаткового 

обґрунтування чи пояснення. Молоді художники продовжують традиції своїх 

учителів експериментами та нетрадиційною роботою з матеріалами. 

Наприклад, у 2000-х роках голландські художники прикрас активно 

використовують різні матеріали, колір, текстильні техніки. Тобто, основні 

засади були вже сформульовані раніше — естетичні принципи у виборі 

матеріалу та форми, концептуальний підхід до творення прикрас, —вони 

простежуються і до сьогодні.  

Піонери прикрас 1960-х —1970-х років, такі як Г. Бекер, Р. Петерс та 

інші, викладають у провідних школах Європи, мають власні майстер-класи і 

таким чином диктують моду чи основні тенденції в мистецтві прикрас 

початку ХХІ ст. Серед авторів прикрас 1990-х — 2000-х років слід згадати 

Ріан де Йонґ — авторка прикрас, виконаних методом гальванізації, 

електростатичного напилення волокон на метал, сміливо поєднує 

напівкоштовне каміння, дерево, дріт, хутро в брошах і нашийних прикрасах. 

Меккі ван ден Брінк вирізняється іронічним трактуванням прикрас, виконує з 

полімерних матеріалів намиста та кольє із зображеннями діамантів та золота, 

її творам властива естетика антиґламуру. У такій самій стилістиці виконані 

прикраси Германа Гермсена, проте із застосуванням класичних матеріалів — 

срібла та сталі, масивні персні декоровані нагромадженнями штучного 

фарбованого скла, яке іронічно апелює до коштовностей. Лаконічні та 

стримані прикраси — броші, намиста, кулони — молода художниця Беппе 

Кеслер виконує з силікону та полімерної смоли. 
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На 1990-ті — 2000-і роки припадає період активного розвитку прикрас 

у Австрії. Основне середовище тут сконцентроване у Відні, де працює 

найбільша кількість галерей, виставкого простору цього напрямку мистецтва, 

творчі об’єднання та, звичайно, Віденський університет прикладного 

мистецтва.   Серед авторів варто згадати Петру Ціммерман, прикраси якої 

нагадують графічні роботи Клеє, Клімта, Шіле, виконані в естетиці 

антиґламуру. Художниця використовує стару біжутерію першої половини 

ХХ ст., інсталює її за допомогою полімерних смол, використовує 

стоматологічні матеріали — віск, пасту. Загалом для художніх прикрас 

Центральної Європи характерною є тенденція іонізації коштовностей, що ми 

бачимо у творчості Андреа Ауер. Художниця відома серією робіт 

«Поліетиленові перлини» — броші, намиста, сережки. Вона термічно 

обробляє напівпрозорі пластикові пакети чорного, рожевого та білого 

кольорів, з яких моделює перли та корали різних розмірів, надзвичайно схожі 

на натуральні. В Австрії особливої популярності набувають валяні прикраси 

з вовни, пов’язані з традиційним давнім ремеслом. Художники у валяних 

прикрасах звертаються до масивних об’ємів, природних властивостей 

матеріалу. Наприклад, прикраси для голови Валлі Юнґвірт — це складні 

конструкції, які ґрунтуються переважно на складках матеріалу, який дозволяє 

формувати прикрасу безпосередньо на тілі [217, с. 4-8.] 

В Італії, на противагу Нідерландам і Німеччині, основна увага 

зосереджена на стилістиці. У 1990-2000-х роках «молоде покоління» митців 

звертається до течії «нова логіка використання геометрії». Художники 

трактували геометричні форми прикрас по різному — надавали чітких 

геометричних форм, покривали патиною, щоб надати ефекту іржі та ін. 

Художні прикраси молодого покоління, особливо А. Занелли і С. Маркетті 

стримані, хоча в них прослідковуються прояви вільного поводження з 

формою і матеріалами, поєднуючи золото з іншими матеріалами. 

Новаторський характер мають твори молодих художників, як Л. Фонтана, М. 
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Мерц, Е.Марі, і П. Мандзоні. Слід зазначити, що зв'язок з образотворчим 

мистецтвом в прикрасах базується в основному на площині поверхні 

прикраси (брошки, перстені, сережки та ін.) та в конструкції (геометричних, 

кінетичних формах скульптури).  

Слідом за Центральною Європою ідеї «нового мистецтва прикрас» 

проникають у країни тогочасного соціалістичного табору, у першу чергу — 

Чехословаччину, Польщу. Приблизно в цей час аналогічні пошуки почалися 

в країнах колишнього СРСР — Латвії, Литві, Естонії, Росії, Грузії, Україні. 

Згадані тенденції мистецтва прикрас спершу проявились у 

Чехословаччині в 1970-х роках, спочатку в Словаччині, а потім в Чехії, які 

найбільш повно виразилися в 1990-х — 2000-х роках у творчості окремих 

художників. Територіальна близькість до таких центрів художніх прикрас як 

Відень і Мюнхен впливала на те, що сюди проникали нові віяння в мистецтві. 

Проте слід зазначити, що цей процес йшов дещо іншим шляхом, тут надовго 

були закорінені принципи мистецтва модерну, у прикрасах простежуються 

впливи сецесії ще довго після завершення історичного стилю. Новаторські 

ідеї  стають провідними у творчості словацьких художників Святоплука 

Касали та Антона Цепки. С. Касали був особливо прогресивним художником 

на початку 1970-х років, застосовував скло в прикрасах. Його форми прикрас 

прості, лаконічні, мають ритмічну композицію та раціональну естетику, у 

своїй творчості звертався до новаторських ідей голландської художниці Е. 

ван Леерсум [215, с. 215].  

Словак А. Цепка у прикрасах звертався до більш скульптурних форм, 

його творчість була відома та високо оцінена в Центральній Європі. Навіть 

більше — стилістично мала великий вплив на розвиток сучасного мистецтва 

прикрас Словаччини. Окрім того, А. Цепка був ініціатором заснування однієї 
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з перших у Словаччині студій (Studio S+M+L+XL3) кованого металу та 

прикрас при кафедрі декоративно-ужиткового мистецтва Академії 

образотворчого мистецтва та дизайну в Братиславі. Студія S+M+L+XL, одна 

з наймолодших у Академії організована таким чином, що пропонує найкращі 

умови для розвитку та творчості студентів, підхід до навчання ґрунтується на 

вивченні ювелірної справи поряд з новаторськими підходами — у матеріалах, 

формах, концепціях. А. Цепка ініціював міжнародну діяльність студії, 

студенти та викладачі мають можливість проводити практики, обміни та 

представляти свої роботи в інших країнах Європи. До організації студії в 

Академії освіту ювеліра можна було отримати в професійних школах 

Братислави, Банської-Бистриці, Жиліні. Однак, поява новаторських 

тенденцій художніх прикрас у Словаччині завдячує саме діяльності А. Цепки. 

Антон Цепка розпочав свою творчу діяльність у 1950-х — 1960-х роках з 

вивчення різьби по дереву в Школі прикладних мистецтв у Братиславі, у 

1957-1963 рр. перейшов на відділ художньої обробки металу та ювелірства в 

Академію мистецтв у Празі, де навчався в класах відомих художників 

професора Бердржиха Стефана та Йануса Нушла [217, с.71]. 

1963 року А. Цепка отримав визнання в Європі, коли представив свої 

роботи на Міжнародній ярмарці прикладного мистецтва в Мюнхені та був 

нагороджений 1964 року золотою медаллю та Баварською державною 

премією. Відтоді його творчість набуває швидких обертів.  Уже 1990 року він 

був нагороджений почесною премією «Золоте кільце» у «Goldschmiedehaus» 

(«Ювелірний дім») в  м. Ганау, що надається найвидатнішим художникам 

прикрас світу, щоби вшанувати їхній новаторський внесок у цій галузі 

художньої діяльності. А. Цепка є також засновником (1990 р.) відділу 

художнього металу та ювелірних виробів у Академії образотворчого 
                                                 
3 Студія S + M + L + XL — метал та прикраси — студія, заснована 1990 року А. Цепка 
керував студією до 1995 року. Тут проводиться навчання для отримання кваліфікаційного 
рівня бакалавр, маґістр і доктор мистецтв.   
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мистецтва та дизайну в Братиславі, де він працював на посаді доцента до 

1996 року. Того самого року А. Цепка стає одним із засновників і головою 

АURA (асоціація художників прикрас), є асоційованим професором у 

коледжі мистецтва прикрас в м. Ідар-Оберштан (Німеччина) — відомий з 

XVIII ст. центр обробки коштовного каміння в Німеччині, в другій половині 

ХХ ст. тут заснований Коледж мистецтва прикрас, музей, у коледжі 

викладають найвідоміші художники прикрас ХХ ст. А. Цепка, П. Скубіц, Г. 

Бекер та ін. Сьогодні художник співпрацює з галереєю Спектрум (Galerie 

Spektrum) в Мюнхені. Зібрання його робіт представлені в музеї прикрас у м. 

Ідар-Оберштайн. Сам А. Цепка так говорить про свою творчість: «Я завжди 

працював над своєю художньою мовою, яка виражається в геометричній 

конструкції. Геометрія є нескінченним джерелом натхнення для мене. Я 

завжди працював зі сріблом і вважаю його своїм матеріалом з самого 

початку, як тільки познайомився і навчився з ним працювати.  В роботі зі 

сріблом я виражаю свою повагу до нього, це такий матеріал, який може мені 

повернути все, що я в нього вклав» (Рис. 2.20) [180, c. 80]. Його сучасник, 

художник прикрас Юрґен Айкгофф (Німеччина) характеризує А. Цепку, як 

людину, яка провадить багатогранне мистецьке життя: творить художні 

прикраси та скульптуру [217, с. 72]. 

Учні А. Цепки, подружжя словацьких художників прикрас Яна 

Махатова і Петер Махата, працюють у класичних ювелірних техніках, 

основним матеріалом у роботах є срібло в поєднанні з фотографією, 

пластиком, оргсклом. Головна форма — броші, броші кінетичні, з 

нашаруванням тонких шарів-пластин, ліній, які між собою перетинаються.  

Роботи Я. Махатової — це поєднання в брошах фігуративних образів людей 

у русі з кінетичними механізмами зі статичною основою. Броші, підвіски 

художниці — це окремі графічні картини-ілюстрації, які працюють на 

контражурі, де контрастом є світліші й темніші відтінки срібла, ахроматичні. 

Прикраси Я. Махатової створюють враження вирізаних зі старих фотографій 
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у негативі образів, як естетика чистих, ніби лазером вирізаних ліній. Важливо 

зазначити, що в її роботах не приховані місця з’єднань і кріплень елементів, 

вони відшліфовані та стають художнім доповненням до прикраси. Основні 

серії робіт Я. Махатової: «Сентиментальні зв’язки», «Сімейний альбом» (Рис. 

2.21), «Нашарування» (Рис. 2.22). Серія «Машина снів» стилістично й 

формально відрізняється від попередніх робіт авторки — це складні 

прикраси-конструкції з рухомими деталями, лінзами. Окремі частини 

прикрас виконані як механізми до уявних неіснуючих машин, проте, як і в 

попередніх творах, ми бачимо характерне для художниці звернення до 

фотографії та графіки, дрібними акцентами яких все одно доповнені 

прикраси [217, с. 39].  

Петер Махата починав свій творчий шлях, як скульптор, проте невдовзі 

звернувся до прикрас, які стали пріоритетом. У прикрасах він використовує 

срібло, залізо, емалі та натуральний камінь. Основною формою вираження 

для П. Махати є броші, де працює з модульними системами, формує з них 

композиції. Також автор застосовує предмети «recycling» — це різноманітні 

кришки від пива, деталі механізмів, електричні пластини, а саме — у серії 

робіт “Neverending story” («Нескінченна історія») (Рис. 2.23-24). Творчі люди, 

що працюють у «recycling art», демонструють приклади нестандартного 

використання та творчі можливості «віджилих» речей. Марним, як може 

комусь здатися, об’єктам дається другий шанс — реінкарнація у твори 

мистецтва, корисні предмети інтер’єру, прикраси або іграшки. Дуже 

популярне явище у світовому мистецтві від 1970-х років  [217, с. 21].  

До серій прикрас автор також експериментує в графічному мистецтві, а 

саме — шовкографії, графікою на папері. У графічних роботах П. Махата 

звертається до відбитків форм прикрас, їхніх контурів на основі, таким чином 

він намагається відобразити вторинну функцію прикрас і наголосити на 

синтезі мистецтв.   У серії робіт «Реконструкція» автор маніпулює реальним 

об’єктом-модулем як основою для повторень у металі. Наприклад, у основу 
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броші закомпоновано природний камінь, в іншій частині броші бачимо 

відтворення природної фактури каменю на металевій срібній пластині. Чи, до 

прикладу, кореневий зуб, вписаний у композицію броші, де інші частини її є 

відтворенням зуба в металі (Рис. 2.25), або такий самий експеримент з 

морською зіркою — це реконструкція елемента живої природи в ювелірному 

мистецтві. Серія робіт «Connection» складається з прикрас і кам’яної 

монументальної скульптури, де прикраси — малі форми, повторені в 

скульптурній пластиці (Рис. 2.26). Подружжя художників Яна і Петер 

Махати — це творчі особистості, які в межах практично однієї форми — 

броші знаходять безліч можливостей творчого вираження: «..прикраси дають 

нам достатньо великий простір для реалізації. Ми думаємо, що ще не 

вивчили всіх його можливостей...» [217, с. 22]. 

Художниця Бланка Шперкова вважається однією з найпрогресивніших 

у Словаччині. До мистецтва прикрас прийшла в 1970-х роках. Навчалась у 

Братиславській і Празькій академіях мистецтв на відділі художньої обробки 

металу. В 1990-х роках художниця зупинилася винятково на одному 

матеріалі прикрас — дроті, який став джерелом творчого задуму та апелює 

до давнього, традиційного для Словаччини народного промислу — 

дротарства. Таким чином, у власній авторській манері, у прикрасах 

художниця зберігає та продовжує традиції словацького мистецтва. У формах 

і образах прикрас художниця звертається до скульптури, кінетики. У якості 

основного матеріалу вона використовує різний дріт, для об’єктів 

просторових — електричний дріт, а для прикрас тонкий посріблений. Вона 

не застосовує жодних інструментів, в’яже дріт без голок, руками. Основою 

для робіт є тонка дротяна сітка, за домопогою авторка моделює легкі, 

повітряні та об’ємні форми прикрас. Б. Шперкова намагається знайти 

абстрактні форми, які важко з чимось порівняти, але також вона часто 

звертається до форм природи — це провідні риси її творчості. Також 

прикраси художниці часто наповнені гумором і дотепом, наприклад, як 
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нашийна прикраса «Лисиця для пані», яка нагадує модні в 20-х роках ХХ ст. 

лисячі шкірки та коміри на одязі заможних жінок (Рис. 2.27). 

У техніці плетіння з дроту в Словаччині в 1990-х — 2000-х роках 

працюють художниці Сильвія Федорова, Івета Михайлікова, які у своїй 

творчості поєднують традиції дротарства та текстилю. Наприклад, С. 

Федорова творить прикраси з дроту та ниток, з пластикових пакетів, формує 

химерні об’єкти для простору та цілком утилітарні прикраси (нашийні, 

браслети, броші, головні убори) (Рис. 2.28).  

Братислава та студія ковальства і прикрас відділу декоративно-

ужиткового мистецтва Академії образотворчого мистецтва та дизайну є 

основним осередком прикрас. Проте інформація про діяльність художників і 

школи загалом не є достатньо дослідженою. Здебільшого важливим 

інформативним джерелом стають лише каталоги виставок. Подібна ситуація 

простежується і в Чехії, де працюють піонери сучасних прикрас і формується 

плеяда молодих авторів на базі Академії мистецтв у Празі та художньо-

ремісничого коледжу в Брно.  

Провідними художниками прикрас Чехії слід вважати Павела 

Опоченського та Іржі Сібора.  

П. Опоченський народився 1954 року в м. Карлові Вари (Чехія). Як 

художник прикрас розпочав свою творчу кар’єру в 15 років, коли навчався в 

слюсарній майстерні. У 1971-1972 роках навчався в Школі дизайну прикрас в 

м. Яблонець, а в 1973-1974 роках продовжив освіту в школі художньої 

обробки металу та ювелірного мистецтва в м. Турнов. Державна політика 

Чехословаччини на той час не дозволяла використовувати коштовні 

матеріали в прикрасах, лише на державних підприємствах, що у свою чергу 

вплинуло на формування виробництва та промислу прикрас. П. Опоченський 

у прикрасах працював переважно з такими матеріалами як дерево і латунь. 

Відома його серія брошок, виготовлених з гірських лиж, де  фабричне 
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маркування та кольорове покриття стали основою художнього образу. П. 

Опоченський також працював як скульптор у камені.  

1982 року художник емігрував до США, тут працював різьбярем по 

слоновоій кістці, ця робота стала поштовхом для серії нових прикрас із кості. 

Проте недовго, він різко реагує на політичні та екологічні проблеми, 

пов’язані з використанням слонової кістки, та відмовляється від цього 

матеріалу, починає працювати з природним каменем і синтетичними 

матеріалами (пластик, акрил).  Окрім того, П. Опоченський відомий як 

скульптор, свої роботи в мініатюрі — прикраси — він робить у масштабі 

монументальної скульптури. Його творче кредо: «Я завжди був переконаний, 

що прикраса завжди є результатом художнього осмислення та копіткої 

роботи, незалежно від матеріалу. 1986 року моїм творчим захопленням стали 

рідини та органічні форми. Природні матеріали, такі як слонова кістка чи 

камінь мають характерну фактуру. Моя мета була — максимально показати 

красу матеріалу в прикрасах. Я люблю лаконічну художню мову.  

Переважно, я створив невеликі скульптурні предмети, які можна носити як 

брошки. Поступово тильна частина броші стала цікавішою для мене, що 

вилилось у загальну концепцію. Єдиним обмеженням у брошках-скульптурах 

була їхня вага» [204, с. 7].   

У прикрасах автор звертається до форми броші, оскільки вона 

найбільше втілює якості скульптури в мініатюрі на тілі. Неординарною в 

художньому та формальному вирішеннях є серія робіт «Ідоли», виконана на 

початку 2000-х років у Чехії (Рис. 2.29-30). Матеріалом для прикрас став 

камінь нефрит (інша його назва — жадеїт), а саме — нефрит зелений з 

чорними вкрапленнями. Автор звернувся до цього каменю з філософських 

міркувань, оскільки в Давньому Китаї він цінувався більше, ніж золото, і 

йому надавали різних магічних властивостей, проте зараз нефрит є 

доступним і відносно недорогим каменем, належить до напівкоштовних. 

Крім того, як каже сам автор, його знайомство з нефритом теж було досить 
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загадковим. У 1980-х роках на виставці в одній з нью-йоркських галерей до 

нього підійшов незнайомець, весь у татуюваннях, і подарував необроблений 

нефрит, порадив працювати із цим каменем. До того часу П. Опоченський 

надавав перевагу в прикрасах цінним породам дерева, слоновій кістці, 

чорному граніту. Проте, коли почав працювати з нефритом, то був вражений 

його природними властивостями — міцністю і крихкістю водночас. Перші 

роботи з нефриту він виконав у 1990-х роках. Але постійно звертався до 

цього матеріалу, шліфуючи поверхню каменя він досягає надзвичайних 

художніх якостей, гри світла, доводив поверхню до прозорості, поєднуючи з 

об’ємними виступами, досягає голографічних ефектів, тривимірності об’єкта. 

Основною ідеєю цих робіт є зв’язок матеріального артефакту зі світлом, 

зв'язок душі і тіла, думки і дії [204, с. 3]. 

Серія «Рідини» П. Опоченського наповнена глибоким художнім 

задумом, тут автор намагався за допомогою синтетичних матеріалів передати 

у формі плинність води, стан рідини. Він ретельно працює з поверхнею 

прикраси, надаючи їй ідеальної фактури та стану [204, с. 12]. 

Іржі Сібор є представником молодшої ґенерації митців, виготовляє 

прикраси із синтетичних матеріалів і скла. Народився 1966 року в м. Брно 

(Чехія). Навчався в 1981-1989 роках у Вищій професійній школі обробки 

металу в м. Курім (Чехія). Від 1999 року є почесним членом Товариства 

ювелірного мистецтва в м. Ганау (Німеччина). У сферу його творчих 

зацікавлень входить колір, абстрактні та геометричні форми, повна 

відсутність декору поверхні, чистота ліній та асиметрія. Застосовує срібло й 

сталь як основу та кріплення, а художнім засобом виступають кольорові 

синтетичні матеріали — оргскло, пластик. Кола, квадрати, прямокутники та 

трикутники формують основу композиції в прикрасах І. Сібора (Рис. 2.31-32) 

[191, с. 5]. 

Паралельно творчі процеси у сфері прикрас відбувалися в Польщі. У 

першу чергу слід вказати на те, що тут є висока освітня база в галузі 
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ювелірного мистецтва. Це пов’язано з тим, що польське ювелірне мистецтво 

має давню традицію обробки бурштину та виготовлення прикрас із нього. Ця 

національна традиція та історична ситуація стали основою для того, щоби тут 

сформувалася власна школа. В Академії мистецтв у Лодзі діє єдина в Польщі 

кафедра ювелірних виробів. Важливо також зазначити, що навчання тут 

поділене на два профілі — ювелірні вироби та дизайн прикрас, де студенти 

працюють з різними матеріалами. На кафедрі працюють п’ять майстерень-

класів: ювелірна майстерня професора Анджея Шадковського, майстерня 

золотарства професора Анджея Боса, майстерня автоматизації проектування 

магістра Марціна Новака, майстерня емалі доктора Ольги Подфіліпски-

Крисінської, майстерня технологій і матеріалознавства доктора Ярослава 

Колець [230]. 

Робота зі студентами спрямована переважно на розвиток 

індивідуальних художніх здібностей, уяви, творчості та майстерності. 

Особливий наголос робиться на індивідуальній роботі зі студентом, щоби 

дати можливість розвинути творчу індивідуальність, оригінальну манеру та 

опанувати високу майстерність і знання технологій. Проекти здійснюються і 

в ювелірних матеріалах, і в альтернативних, використовуючи нестандартні 

засоби та комп’ютерні технології. Паралельне навчання в дизайн-студії та 

майстерні дає студентам оптимальну підготовку в спеціалізації промислового 

дизайнера та незалежного художника. Методи навчальної програми 

модифіковані й адаптовані до мінливих потреб суспільства й ринку. 

Студенти кафедри щорічно представляють свої роботи на виставках у 

престижних галереях, беруть участь у багатьох конкурсах у країні та за 

кордоном, посідаючи призові місця. Можливість безперервної презентації 

досягнень учнів сприяє їх своєчасному визнанню в суспільстві та 

мистецькому середовищі. Значна кількість нагород студентів, випускників 

засвідчує про високий рівень реалізації навчальної програми. Окрім того, 



64 

 

сьогодні кафедра ювелірних виробів посідає вагоме місце серед великих 

європейських центрів освіти в галузі мистецтва прикрас.  

Однією з перших польських художників прикрас Польщі слід вважати 

Лену Ковалевіч (повне ім’я Олена Ковалевіч-Веґнер). У житті Лени 

Ковалевіч, талановитої художниці прикрас, крім творчої роботи, чільне місце 

займала педагогічна робота. Закінчила Академію образотворчих мистецтв 

(нині Академія мистецтв) у Лодзі 1959 року, залишилась тут викладати.  

Креативні концепції, теоретичні міркування Л. Ковалевіч втілювала у 

викладацькій діяльності. Її досягненням стало створення 1959 року відділу 

ювелірних прикрас у академії [229, с. 12]. 

Основною ідеєю студії було сприймання ювелірних виробів як 

мистецтва, а не ремесла. «В основі концепції лежить абстрактне мистецтво, 

просторове мислення і скульптурні форми, — писала Лена Ковалевіч — 

дизайн заснований на загальних принципах художнього пізнання, тобто на 

засадах композиції, пропорції, ритму, контрасту. Формальний аналіз є 

неодмінним проявом дизайну» [229, с. 14]. 

Велику увагу художниця і педагог звертала на точності конструкції 

твору, логічній побудові, окрім того, щоразу декларувала, що немає поділу на 

образотворче і декоративне мистецтво в прикрасах. «Ми виходимо з того, 

щоби показати, що всі художні знання, отримані в попередні роки навчання, 

повинні використовувати при проектуванні ювелірних виробів», — 

стверджує художниця [229, с. 14]. Ідеї студентів повинні бути абсолютно 

новими, індивідуальними й творчими. «Ми не вчимо ремесла — писала вона 

— не даємо манери, а даємо можливість кожному учневі розвивати свої 

художні смаки, щоби мистецтво прикрас стало його творчим вираженням» 

[229, с. 15]. У виборі матеріалу Л. Ковалевіч давала можливість фантазії та 

експерименту в поєднанні різних матеріалів, з урахуванням їхніх форми, 

текстури, часто поєднання нетрадиційних матеріалів з традиційними (Рис. 

2.33). Перевага надавалася недорогим матеріалам, які дозволяли учням 



65 

 

працювати винахідливо, таким як мідь, латунь, із застосуванням уже готових 

елементів, таких як пружини, дроти, монети, цвяхи, циферблати та ін. [218].   

Від 1957 року Л. Ковалевіч була експертом Комісії з промислової 

галантереї в Польщі. Завдяки цьому була налагоджена співпраця творчих 

художників прикрас, студентів з промисловим виробництвом. Слід 

зазначити, що ця співпраця триває і сьогодні, у польській ювелірній 

промисловості ми часто зустрічаємо оригінальні роботи, з поєднанням різних 

матеріалів, сучасного дизайну. Ця робота теж дала позитивний результат у 

технологічному аспекті, доступнішими стали нові технічні розробки, 

вивчення нових експериментальних матеріалів, на виробництвах щороку 

проводяться літні практики для студентів. Л. Ковалевіч, піонер польських 

прикрас, була дуже прогресивним реформатором, оскільки вона теж вважала, 

що робота з дизайнерами вплине на формування естетичного смаку 

суспільства, споживачі перейдуть з класичних коштовностей на сучасні 

прикраси, і слід зазначити, їй це вдалось. Найкращі спільні проекти щорічно 

презентували на виставках образотворчого мистецтва, ювелірних виставках.  

2008 року в Лодзі відбулася велика виставка творчих робіт студентів і 

викладачів кафедри ювелірних виробів «Золота креація», присвячена 50-

літньому ювілею кафедри [229] (Рис. 2.34-35). На виставці були представлені 

роботи від початків заснування кафедри  професором Л. Ковалевіч, яка 

працювала тут від 1950-го по 1973 рік. Діяльністю Л. Ковалевіч було 

започатковано лодзький осередок прикрас. У експозиції ювілейної виставки 

важливим моментом є презентація творчості Владислава Стремінського 

(1893-1952) — ключової постаті польського мистецтва, спадкоємця художніх 

і педагогічних ідей «Баугаузу» та Казимира Малевича. Ідеї В. Стремінського 

та його мистецтво були джерелом творчості художниці в контексті прикрас. 

Л. Ковалевіч інтерпретувала прикрасу як об’єкт людської індивідуальності, 

який входить у діалог із середовищем. Вона використовувала часто нетипові 

для традиційних прикрас матеріали. Її студенти й вона сама не 
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використовували золота й коштовного каміння, а лише латунь, різні залишки 

виробництва, те, що було під руками, звертала увагу на творчість 

живописців, скульпторів [229]. 

Важливим експозиційним і творчим осередком прикрас у Польщі є 

місто Лєґніце, а саме — галерея мистецтв, де від 1991 року проводиться 

щорічний міжнародний конкурс мистецтва ювелірних прикрас. Конкурс 

дуже престижний і шанований серед сучасних художників прикрас. Головою 

журі конкурсу вже понад як 10 років є Ґеорґ Доблер (один з піонерів 

мистецтва прикрас Нідерландів). Особливістю конкурсу є те, що кожного 

року обирається вузька тематика робіт або формат. До прикладу, на 12-му 

Міжнародному конкурсі 2003 року концепцією конкурсу було коло. Після 

презентації виставки в Лєґніце, наступні 12 місяців проводяться виставки 

обраних робіт у дванадцяти галереях Польщі. Одним із членів журі є відомий 

польський художник прикрас С. Фіалковський, який навчався у Лодзькій 

академії мистецтв на кафедрі ювелірних виробів, окрім того навчався 

проектуванню виробів з металу в професора Ґ. Ґзьольпойнтера у Вищій 

школі мистецького та індустріального проектування в Лінці (Австрія). Від 

1990-х років займає вагому позицію в мистецтві прикрас Польщі [218]. 

Окрім того, у Лєґніце відбувається щорічний фестиваль «О, срібло» на 

якому презентують свої роботи підприємства з виробництва прикрас із срібла 

Польщі та інших країн, а також художники, які працюють із цим матеріалом 

[218, с.48]. Слід також згадати, що від початку 2000-х років у Любліні 

працює приватна школа, яка навчає майстерності виготовлення прикрас і 

ювелірних, і експериментальних. Таким чином, у Польщі, прикраси мають 

свою чітку еволюцію розвитку, що пов’язана з Лодзькою академією 

мистецтв. Цей вид мистецтва має сильну державну та суспільну підтримку, 

що чітко видно на прикладі діяльності осередку в м. Лєґніце. Рівень фахової 

освіти та популяризації набагато вищий, ніж у Чехії та Словаччині, завдяки 
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цьому польські прикраси займають впевнену тверду позицію в 

європейському мистецтві.  

У країнах Балтії — Литві, Латвії та Естонії — також існують вже 

сформовані традиції та школа прикрас. На теренах колишнього Радянського 

Союзу високу професійну підготовку художника-ювеліра можна було 

отримати в Таллінському Державному художньому інституті  — єдиний вуз 

на території СРСР, де могли навчатися представники не лише Естонії, але 

також Литви, Латвії та інших республік СРСР. Друга, не менш вагома 

причина — близькість до Європи, можливість отримувати останню 

інформацію про новітні тенденції в європейському мистецтві. Мистецтво 

країн Балтії до приєднання до СРСР у 1940-х роках розвивалося в контексті 

загальноєвропейських тенденцій, у тому числі й у ювелірній справі [207]. 

Від початку 1990-х років сюди активно проникають західноєвропейські 

тенденції, художники частково перестають орієнтуватися винятково на 

ювелірне мистецтво, а поступово звертаються до нетрадиційних матеріалів і 

концептуальних форм вираження.  

Важливим фактором у розвитку мистецтва прикрас у цих республіках 

була можливість роботи з коштовними металами та камінням. Творчість 

художників прибалтійських республік кінця 1960-х — 1970-х рр., — Т. 

Велерінд, Л. Кулдкеш, Е. Куррель, Л. Ліннакс, С. Рауні (Естонія); В. Ансуліс, 

О. Кетерлінь, І. Нейланд, (Латвія); П. Балчус, Ф. Даукантас, К. Сімононіс 

(Литва),  — при всій специфіці образно-пластичної мови їхніх творів, 

безсумнівно, говорить про близькість творчих пошуків цих майстрів і їхніх 

західноєвропейських колег.  

Найбільша концентрація творчих пошуків у прикрасах зосереджена в 

Естонії. Тут художні прикраси мають багату традицію, у Таллінні ще в 1960-

х роках працює одна з найперших кафедр художньої обробки металу 

Талліннського художнього інституту. Окрім того, тут проводилися щорічні 

міжреспубліканські виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Ще 1955 
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року в Таллінні на міжреспубліканській виставці декоративно-ужиткового 

мистецтва естонські художники не тільки продемонстрували чудову 

майстерність у художній обробці шкіри, дерева, металу, а й зуміли по-новому 

поглянути на багату спадщину свого мистецтва. Особливістю прикрас 

Естонії 1970-х — 1980-х років є трактування прикраси як важливої складової 

частини ансамблю одягу [208, с. 23].  У 1960-х — 1970-х роках мистецтво 

естонських майстрів пройшло довгий шлях розвитку. Якщо спочатку їхні 

вироби, зокрема традиційні круглі брошки, відрізнялися композиційною 

перевантаженістю і явним наслідуванням старовинним естонським фібулам, 

то досить скоро подібна етнографічність була подолана. Уже від початку 

1990-х років ми спостерігаємо розвиток прикрас у дусі європейських 

тенденцій — прикраса як твір мистецтва. 

Ще в 1960-х роках у прикрасах Естонії сформувалася тенденція 

застосування нетрадиційних для ювелірного мистецтва матеріалів, а саме — 

не коштовного каміння у творах (галька, граніт, гнейс та ін.), що вплинуло на 

розвиток спрощених форм виробів. Одним з перших художників, який оцінив 

художні властивості природного каменю, був Ерік Адамсон. За освітою 

живописець, був напрочуд різнобічним художником, який у  1960-х роках 

творив у аванґарді практично всіх напрямів декоративного мистецтва. У 

прикрасах художник застосовував різні породи природного каменю, який був 

найпоширенішим у Естонії, а саме — граніт, гнейс, габр, болотний камінь, 

пегматит, мегматит, кварцовий порфир. Тенденція до застосування 

природного каменю зустрічається у творчості багатьох естонських 

художників прикрас — Юти Вахтрамяе, Еде Куррель, Кадрі Мельк, Хельґе 

Піхельга та інших [136, с. 75-82]. 
 Красу та виразність естонські ювеліри та художники прикрас почали 

бачити не лише в багатстві матеріалів, а у високій культурі їх обробки, у 

простоті й логічності форм прикрас. У них помітне глибоке осмислення і 

творче переосмислення народних мотивів. У 1980-х роках активним 
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середовищем художніх прикрас і виробів з металу стає художня школа в м. 

Тарту, випускники якої потім ідуть навчатись у Таллінн та інші художні виші 

Європи [208]. 

У 1990-х — 2000-х роках провідним центром розвитку прикрас Естонії 

залишається середовище, сформоване на базі Естонської академії мистецтв 

(раніше — Талліннський художній інститут). Його засадничим принципом є 

продовження традицій народного естонського ювелірного мистецтва поряд з 

орієнтацією на новаційні світові процеси. Однією з провідних особистостей, 

навколо якої формується середовище сучасних молодих художників, є 

викладач кафедри художньої обробки металу Кадрі Мельк. Художниця 

навчалась у художньому училищі Тарту 1977 року, потім закінчила 

Талліннський художній інститут 1986 року, де навчалася у професора Лейлі 

Кулдкеп. 1993 року вона вступила в Інститут дизайну в м. Лахт у Фінляндії, 

вивчала роботу з камінням у прикрасах під керівництвом Еско Тімон, пізніше 

завершила курси гранування каменів у майстерні Бернда Мунштайнера в 

Німеччині. Від 1989 року художниця працює в Естонській академії мистецтв 

у Таллінні, а від 1996 року є професором відділу ювелірного мистецтва та 

обробки металів [196].   

Кадрі Мельк відома своїми творами далеко за межами Естонії, є 

постійною учасницею персональних і колективних виставок по всьому світу. 

Її роботи відзначаються лаконічністю, колористичною ахроматичністю, 

простотою форм металу в поєднанні з граненим коштовним і 

напівкоштовним камінням (Рис. 2.36). Окрім того, художниця активно 

працює зі студентами відділу, організовує виставки в спеціалізованих 

галереях і музеях Австрії, Італії, Нідерландів, залучає до спільних воркшопів 

і практики [227].  

Литовські художники прикрас надавали перевагу традиційним 

матеріалам, проте працювали з обробкою поверхні, концептуальним і 

образним вирішенням. Тут існувала тенденція працювати з поверхнею 
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матеріалу, шліфуючи її, а інші частини прикрас залишати неопрацьованими, 

з натуральною фактурою, яка нагадувала піну. Це дає можливість найбільш 

повно виявити декоративні можливості матеріалу. Майстри працюють зі 

сріблом і емаллю, кованим залізом, карбуванням і ритуванням по міді й т. д. 

Логічність і простота форм, умовна мова орнаменту тасюжетних зображень, 

строгий, стриманий стиль ріднить їхнє мистецтво з роботами литовських 

вітражистів і скульпторів, керамістів і карбувальників, що створюють у 1970-

х — 1990-х роках декоративні панно для громадських інтер’єрів. Усім їм 

властиве чуття матеріалу та віртуозне вміння виявити його природну красу.  

Поєднання кількох майже необроблених шматочків бурштину, сміливо 

покладені штрихи або крапельки емалі на металі, контрасти поверхні 

надають їхнім творам неповторної своєрідності. Слід згадати про твори 

литовських художників, які працювали на Калінінградському 

бурштинообробному комбінаті, — А. Меоса, Е. Лиса, В. Мітянін, Г. 

Сторчака, на початку 1970-х років. Їхні численні зразки кулонів, браслетів і 

намист відрізняються оригінальними композиційними вирішеннями. 

Оброблені шматки бурштину, лише подекуди доповнені металом, мають 

вигляд справжньої коштовності. Якщо литовська школа ювелірного 

мистецтва налічує два-три десятиліття, то ювеліри Латвії мають значно 

більший досвід роботи. Їхня основна творча база в 1970-х — 1980-х роках — 

художньо-промислові цехи комбінату «Максла» в Ризі та Лієпаї. Тут 

працювали відомі майстри ювелірної справи та художньої обробки металу, як 

Е. Аунинь, А. Найка, К. Бурка, Д. Боднієк, Е. Вейдеман, Г. Крумінин, 

художники, які працюють з бурштином, — В. Ансуліс, М. Бурве, X. 

Катерліня та інші. 

Латвійські ювеліри володіють багатим практичним досвідом у різних 

техніках ювелірного мистецтва — кування, карбування, лиття, ритування та 

художньої емалі. Улюблені матеріали — срібло, мідь, латунь, залізо і, 

звичайно, бурштин. У Латвії родовища бурштину не такі багаті, тому 
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латвійські майстри, зосереджені в Лієпаї, багато в чому дотримуються старих 

прийомів обробки та використання бурштину (суцільне шліфування і 

невеликі інкрустації з бурштину у виробах з металу). Республіканська 

виставка декоративного мистецтва Литви, Латвії та Естонії в Москві 1966 

року продемонструвала значні успіхи ювелірного мистецтва цих республік, 

їхню національну самобутність і високу професійну майстерність, їхнє 

прагнення наблизити свої вироби до потреб і стилю сучасного одягу та 

інтер'єру (Рис. 2.37). 
          Прикраси  художників Литви, Латвії та Естонії мають спільні риси в 

застосуванні матеріалу та форм, не відходячи від традиційного ювелірного 

мистецтва. До сьогодні тут велику увагу автори приділяють обробці поверхні 

та матеріалу, вираженню його природних властивостей. Найбільш 

прогресивним у контексті сприйняття новаторських тенденцій є естонське 

середовище мистецтва прикрас, що проявляється у застосуванні 

нетрадиційних матеріалів.  

Прикраси Росії в другій половині ХХ ст. розвивалися в характерних 

для радянського декоративно-ужиткового мистецтва умовах. Яскраво 

ілюструє загальну ситуацію доповідна записка В. І. Мухіної уряду, де 

пропонується ідея централізованого керівництва всією художньою 

промисловістю, у тому числі виробництвом ювелірних виробів. Однак до 

1960-х років становище тут мало змінилося. Художні прикраси розвивалися в 

контексті ювелірного мистецтва та їх виробництво було зосереджене на 

провідних ювелірних заводах країни. Декоративні вироби з мармуру, яшми, 

ангідриду, селеніту (вази та шкатулки) випускав в післявоєнний період завод 

«Російські самоцвіти» і ювелірно-гравіювальна фабрика в Свердловську — ці 

два споконвічно російські осередки ювелірного мистецтва. Тут працювали 

високопрофесійні майстри — Б. Гладков, В. Храмцов, Н. Стаценкова, Н. 

Кашина, Є. Васильєв, які віртуозно володіли обробкою каменю та умінням 

відтінити природні декоративні властивості яшми, малахіту, амазоніту та 
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інших уральських самоцвітів. Ленінградська ювелірна фабрика в післявоєнні 

роки виробляла в досить великій кількості подарункові золоті та срібні 

стопки, сільнички, ситечка для чаю, горнятка та подібні вироби.  

У 1960-ті роки було вжито низку заходів, спрямованих на покращення 

організації, планування та централізації діяльності ювелірних підприємств. 

Згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 31 грудня 1965 року, у систему 

державної ювелірної промисловості були переведені окремі з колишніх 

ювелірних промислів. Заснування 1966 року Головного управління ювелірної 

промисловості при Міністерстві приладобудування, автоматизації та засобів 

управління СРСР і створення при ньому художньої ради, куди увійшли 

відомі майстри, мистецтвознавці, представники підприємств торгівлі, 

сприяло піднесенню ювелірної справи. Уже на початку 1970-х років на 

виробництвах починають приділяти більшу увагу творчій роботі художників, 

кращі їхні твори заохочуються преміями і рекомендують до тиражування. На 

межі 1960-х — 1970-х років ХХ ст. у СРСР уже діяли понад двадцять 

ювелірних фабрик, що входять у систему державної промисловості. Окремі з 

них спеціалізувалися на певному виді продукції з урахуванням технічних, 

сировинних і художніх можливостей цього підприємства. Були створені 

навчально-виробничі майстерні та цехи [101]. 

Особливістю мистецтва прикрас у Росії стало те, що тут сформувалось 

авторське ювелірне мистецтво, приблизно на межі 1950-х — 1960-х рр., 

Проте як напрям воно остаточно сформувалося у 1970-х рр. Прикраси в Росії 

від початку перебували в особливих, нетипових для цього виду мистецтва 

умовах: художники були позбавлені можливості працювати й 

експериментувати з основними ювелірними матеріалами — коштовними 

металами та камінням. Якщо зарубіжні дизайнери вдавалися до 

нетрадиційних матеріалів з міркувань творчого порядку, то їхні російські 

колеги були приречені на експеримент, поставлений в умовах погано 

обладнаних майстерень, мізерного вибору професійних інструментів і 
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матеріалів, а також громадського скепсису щодо їхнього нестандартного 

мислення [67, с.122]. 

Цими обставинами багато в чому пояснюється специфіка розвитку 

російського авторського ювелірного мистецтва, становлення і формування в 

ньому нового мислення. Водночас, за наявності загальних тенденцій, 

розвиток цього виду творчості в окремих реґіонах Росії мав свою специфіку. 

Вона визначалася багатьма причинами: соціально-економічним становищем 

реґіону, розвиненістю ювелірно-промислових структур, наявністю 

кваліфікованих кадрів художників і майстрів, нарешті, що дуже важливо, 

культурно-мистецькими традиціями. 

До середини XX ст. у Росії існували три найбільші ювелірні центри — 

Ленінград (тепер Санкт-Петербург), Московський і Свердловський реґіони. 

Саме в цих осередках російської ювелірної справи й починають складатися 

самостійні школи ювелірного мистецтва. У кожній із цих шкіл визначаються 

досить виражені творчі позиції: формуються особливості образно-пластичної 

мови, діапазон улюблених тем, прийомів, матеріалів, виділяються лідери, що 

задають тон загальному звучанню тієї чи іншої школи [120, с. 190]. 

Характерними рисами творчості від початку вирізняються 

ленінградські ювеліри, яким були притаманні такі тенденції: успадкування 

багатої художньої спадщини європейських історичних стилів, тяжіння до 

образності, стриманість, уникання естетичних крайнощів, власний стиль, 

висока професійна культура. Ці риси будуть і надалі визначати авторське 

ювелірне мистецтво Ленінграда (тепер Санкт-Петербурга). Якщо говорити 

про Московську школу, то в стилістиці вона тяжіє до історичних стилів, 

коштовностей, тобто класичного ювелірного мистецтва, так само, як і 

Свердловське середовище прикрас, де велику увагу теж приділяли обробці 

коштовного та напівкоштовного каміння. Роботи  ленінградських художників 

виставлялися на міжнародних виставках і часто здобували премії. Дуже 

велике значення у формуванні такого явища як прикраси в Росії мала 
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діяльність художниць ленінградської школи. Мова піде про знакові постаті 

ленінградського дизайну — Юту Паас-Александрову та Віру Поволоцьку 

[129]. 

Юта Паас-Александрова — перший художник-ювелір, прийнятий у 

Ленінградське відділення Спілки художників. Вона закінчила відділення 

обробки металу Талліннського художнього інституту, як ми вже згадували 

єдиного в Радянському Союзі, де викладався курс ювелірного мистецтва. 

Творчість Ю. Паас-Александрової — не на часі експериментальна; її 

ексцентричні роботи (кулони з хутряною обробкою, наприклад) були 

унікальними об’єктами і їх не випускали масово, здебільшого опинялися в 

музейних чи приватних колекціях. Мисткиня захоплюється рослинними 

мотивами: у її брошках або підвісках легко впізнається лист осики, тополі, 

кульбаба або навіть корінь женьшеню. При роботі із самоцвітами Ю. Паас-

Александрова завжди грає на контрасті, поєднуючи витончену ковку 

металевої частини виробу з природним необробленим каменем (Рис. 2.38-39). 

Мисткиня викладала в художньому училищі В.І. Мухіної, їздила з лекціями 

та консультаціями по всьому Союзу; не дивно, що російське середовище 

прикрас досі налічує багато її учнів та послідовників.   

Колега Ю. Паас-Александрової, Віра Поволоцька — заслужений 

художник Росії, закінчила училище ім. В.І. Мухіної 1957 року й почала 

кар’єру на Ленінградській ювелірній фабриці. Як дипломований кераміст, 

спочатку вона працювала з декоративним посудом. До того часу на фабриці 

налагодився випуск коштовного посуду, декорованого емалями. Тут В. 

Поволоцька влаштувала справжню революцію, розробивши моделі посуду, 

предмети яких вирізнялися сучасним дизайном. Після цього вона звернулася 

до прикрас і почала з ними експериментувати. Практично все своє життя 

працюючи в ювелірній промисловості, В. Поволоцька створювала не лише 

ексклюзивні твори, а й предмети масового дрібносерійного виробництва. 

Копійчані брошки з мельхіору та інших недорогих матеріалів, популярні в 
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1970-х роках, були виконані за її ескізами, наприклад, знаменита емалева 

брошка, що стала фірмовим знаком магазину «Берізка». Як результат — 

тисячі радянських громадян бачили або носили її твори, навіть не 

підозрюючи про ім'я автора [101]. 

Роботи художниці демонструвалися на понад трьохстах всесоюзних і 

російських виставках і не раз перемагали на численних міжнародних 

конкурсах. Її роботи вирізняють лаконізм, естетична конструктивність, гра на 

контрастах кольору, поверхонь. Безпомилкове володіння пропорціями 

дозволяє припускати авторську універсальність — залежно від масштабу та 

матеріалу вони можуть бути і ювелірними прикрасами, і монументальними 

скульптурами (Рис. 2.40).  

На зламі ХХ — ХХІ століть збільшується кількість дизайнерів прикрас 

ву Росії. Художники починають активно співпрацювати з модельєрами, 

оскільки в Росії зароджується тенденція не лише одягатися у художників-

модельєрів, але й носити прикраси. Російські мистецтвознавці та дослідники 

прикрас вважають, що «піввікова ювелірна пауза від другої третини ХХ ст. 

зруйнувала національну школу, але водночас вберегла нас від західного 

концептуального свавілля» [67, с.121]. Тому російські художники прикрас 

акцентують у своїх роботах на зручності вкористання прикрас. Абстрактні 

ідеї вони намагаються адаптувати до попиту середовища.  

Яскраві кольорові емалі з коштовними самоцвітами в прикрасах 

застосовує учениця Ю. Паас-Александрової Ганна Терещенкова. У прикрасах 

Г. Терещенкова тяжіє до великих форм, працює в різних техніках: кольоровій 

емалі, яку інкрустує золотом або сріблом. Часом  Г. Терещенкова 

відмовляється від лаконічності та простоти основи виробу, створює кольє, 

ланцюжки та каблучки технікою плетіння зі срібного дроту, її прикраси 

такого типу називають «срібним трикотажем» і відомі вони вже на багатьох 

зарубіжних виставках.   
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Ганна Фанигіна закінчила фізико-математичний факультет 

латвійського університету 1994 року, а через шість років — відділення 

дизайну металу Ризького коледжу прикладного мистецтва. Творам Г. 

Фанигіної притаманна лаконічність, конструктивність, концептуальна 

виваженість і раціональність. На її творчість вплинуло захоплення точними 

науками. Сьогодні в Росії, здебільшого в Санкт-Петербурзі та Москві 

працюють окремі художники прикрас, які застосовують альтернативні 

матеріали, наприклад, Єлєна Ткаченко (Санкт-Петербург) працює з 

текстильними матеріалами та техніками, створює об’ємні скульптурні 

композиції на тілі. Єлєна Мільднер (Москва) поєднує срібло, перли та корали 

з кольоровим пластиком і оргсклом, її виробам притаманна лаконічна 

естетика геометричних ліній і абстрактні незавершені форми на тлі контрасту 

срібної основи та яскравих кольорових акцентів. У контексті 

західноєвропейських тенденцій — використання альтернативних матеріалів і 

створення об’ємних прикрас-скульптур працює петербурзька художниця Тіна 

Хмєльніцкая (Рис. 2.41).  

Не менш важливу роль у розвитку мистецтва прикрас відіграють 

майстри Грузії, Вірменії та Азербайджану. Слід зазначити, що прикраси 

розвиваються тут у дусі давніх місцевих традицій і орієнтуються на ювелірне 

мистецтво. Ювелірна справа в цих країнах мала давні й багаті художні 

традиції. Але й там його відродження почалося лише в 50-х роках ХХ ст. Аж 

до московської виставки грузинської кераміки й карбування 1966 року, де в 

невеликій кількості експонували ювелірні вироби, майстри країн Кавказу не 

були широко відомі. Чудове давнє мистецтво грузинських карбувальників 

майже згасло до кінця XIX ст. Воно було відроджене в 1950-х роках 

зусиллями талановитих художників — Г. Габашвілі, К. Гурулі, Д. Кипшидзе, 

І. Очаурі та інших. Переважно це були молоді скульптори, які закінчили 

Тбіліську академію мистецтв. Вивчаючи твори ювелірного мистецтва в 
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сховищах музеїв, вони спробували відродити це мистецтво в сучасних 

виробах.  

Більшість робіт датована 1960-ми — 1970-ми роками. У них були 

творчо переосмислені принципи суворої продуманої композиції та 

узагальненості образотворчої мови, характерні для грузинського карбування, 

кераміки та різьби по каменю. Основною прикрасою стає у них не стільки 

орнамент, скільки умовно трактовані сюжетні зображення, чіткий рельєф або 

графічний силует на гладкій поверхні блискучого або матового металу. 

Завдяки творчій думці й майстерності мініатюрні медальйони із 

зображеннями жіночих голів або браслети з фігурами леопардів, виконані з 

міді, латуні або алюмінію, сприймалися в ті роки коштовними творами 

мистецтва. З часом більшість грузинських карбувальників звернулися до 

монументально-декоративних робіт для інтер’єрів, які отримали загальну 

популярність.  

Щодо власне ювелірів і художників сучасних прикрас, то їх у Грузії 

поки небагато. Місцеві майстри надають перевагу відродженню народного 

традиційного мистецтва, наприклад, як М. Магомедова, дагестанка за 

походженням, перша жінка, яка опанувала давнє мистецтво кубачинських 

майстрів4. М. Магомедова досконало знає майже всі ювелірні техніки, у тому 

числі й перегородчасту емаль. Оскільки М. Магомедова багато років 

працювала в традиціях кубачинських майстрів, низка її прикрас близькі їм за 

стилем. Але наприкінці 1970-х — початку 1980-х років вона поступово 

відходить від цих традицій. Кілька її виробів цього часу — браслети, 

медальйони, чаші, персні, виконані зі срібла та прикрашені карбованими 

рельєфами із зображенням тварин. 

                                                 
4 Кубачі — поселення в Дагестані, відоме своїми майстрами, які працювали зі сріблом, 
виготовляли прикраси, посуд, зброю. Твори «кубачинських майстрів» багато декоровані 
ритуванням, чорнінням, позолотою, емалями.  
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Серед сучасних художників, які виготовляють прикраси, слід згадати 

ім’я Ґіорґі Окропіридзе, який у 1980-х роках навчався в Москві, а зараз живе 

й працює у Відні (Австрія). Твори художника високо оцінюються в 

європейському мистецтві початку ХХІ ст. 2004 року в міжнародному проекті 

«Valuable Links»5 — конкурс і виставка сучасних прикрас, організований  

міжнародною радою ОБСЄ, роботу Ґ. Окропіридзе відзначають премією, за 

нашийну прикрасу зі срібла та сталі, у формі пекторалі, яка складалася з 

багатьох однакових сегментів і нагадує певною мірою давні жіночі 

грузинські прикраси [227, с.57]. Ґ. Окропіридзе працює також як скульптор з 

металом, надає перевагу натуральній поверхні, без покриття, яка потім 

отримує природний колір іржі, такі самі якості в роботі простежуються у 

прикрасах, у простих лаконічних формах і природній фактурі матеріалу.  

Сьогодні, в Грузії актуальним у прикрасах стало звернення до 

інтерпретацій національних ювелірних виробів з емалями. Ця тенденція дала 

поштовх і роботу багатьом художникам, які експериментують з 

традиційними формами, застосовують можливості більш багатої кольорової 

палітри емалей, де відбувається зіставлення народних мотивів і сучасного 

дизайну, проте також слід зазначити, що цей рух має більше комерційний 

характер і обмежує художника у творчих можливостях (Рис. 2.42).  

Як доводить дослідження прикрас 1990-х — 2000-х років, розвиток 

відбувався різними шляхами. У європейських країнах — Нідерландах, 

Німеччині, Австрії та Італії — ми бачимо продовження традицій, 

започаткованих у 1960-х — 1970-х роках. Тут формуються важливі мистецькі 

осередки — Амстердам, Відень, Мюнхен, Падуя та ін. Мистецтво прикрас у 

цих країнах має чітко складену інфраструктуру, представлену вишами, 

                                                 
5 Проект-виставка сучасних прикрас, організований в рамках співтовариства країн ОБСЄ 
2004 року. На виставці були представлені авторські прикраси художників з 55-ти країн-
учасниць ОБСЄ і 10-ти країн-партнерів Середземномор’я і Азії.  Презентація проекту 
відбувалась у Відні (Австрія), Софії (Болгарія) та Амстердамі (Нідерланди). 
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творчістю провідних майстрів, галереями, музеями та спеціалізованими 

виданнями. У Словаччині, Чехії, Польщі мистецькі процеси відбувалися з 

певним відривом від загальноєвропейських, проте в 1980-х — 1990-х роках 

художники А. Цепка (Словаччина), П. Опоченський (Чехія), Л. Ковалєвіч 

(Польща) виходять на світовий рівень. Завдяки їхній діяльності формуються 

мистецькі середовища. Серед згаданих країн, найпрогресивнішими центрами 

прикрас є Лодзь і Братислава. Інакше відбувалися мистецькі процеси в 

пострадянських країнах Східної Європи — Литві, Латвії, Естонії, Росії, Грузії 

та ін. Серед балтійських країн чільне місце в розвитку мистецтва прикрас 

займає Естонія, а саме Таллінн, де склалося мистецьке середовище на базі 

Талліннського державного художнього інституту. Цей навчальний заклад 

відіграв важливу роль у формуванні явища мистецтва прикрас у Естонії, 

Латвії, Литві, Росії та Україні, оскільки тут могли навчатися студенти з 

інших республік колишнього СРСР. Характерними рисами прикрас цього 

середовища є звернення до ювелірного мистецтва, природних форм, 

застосування напівкоштовного та звичайного каміння, велику увагу 

художники приділяють фактурі та обробці поверхонь прикрас. Сучасні 

автори експериментують з різними матеріалами та формами внаслідок тісної 

співпраці з вишами та галереями інших країн Європи. У Росії мистецтво 

прикрас довго перебувало під впливом традиційного ювелірного мистецтва 

та діяльності ювелірних заводів. На початку 1990-х років сюди теж 

проникають загальноєвропейські впливи, які виражаються у застосуванні 

скла, пластику та інших нетрадиційних для прикрас матеріалів.  

 

 Висновки до розділу 2 

У ХХ столітті мистецтво художніх прикрас пережило грандіозні зміни, 

виокремившись із ужитковості до прикраси як індивідуального вираження 

лише автора та власника твору.   

Осередком новаторських тенденцій у мистецтві прикрас другої 



80 

 

половини ХХ ст. була Центральна Європа. Саме тут рух «нових прикрас» 

розвивався поступово, і від 1960-х до початку 1980-х років він отримав 

властиві йому риси, художні тенденції, концепції, що відображені у 

творах європейських митців, та активно розвивається до нашого часу.  

У 1960-х — 1980-х роках центром розвитку мистецтва прикрас були 

країни Центральної Європи — Німеччина, Австрія, Нідерланди. На тлі 

мистецьких процесів цих країн формуються основні тенденції прикрас 

окресленого періоду, а саме: застосування нетрадиційних для прикрас 

матеріалів, концептуальне вираження твору, експерименти з прикрасами і в 

практичному, і в теоретичному плані. У цей час прикраса стає вираженням 

концептуального мистецтва і провідні художники працюють над 

теоретичним обґрунтуванням, що таке прикраса та яка її взаємодія з тілом і 

простором.  

Наприкінці 1970-х років активізовуються процеси в мистецтві прикрас 

Південної (Італія) та Східної Європи (Чехія, Словаччина, Польща, Естонія, 

Латвія, Росія, Україна), де проявляються властиві їм тенденції. В Італії 

художники, не відступаючи від преференцій класичних коштовних 

матеріалів (золото, срібло), експериментують з формою, поверхнею та 

фактурою творів, поєднанням із синтетичними матеріалами. У країнах 

Східної Європи простежується тенденція звернення до прикрас 

національного характеру, особливостей матеріалів (емаль) і відновлення 

давніх ювелірних технік роботи з коштовними металами. Уже в кінці 1990-х 

років ми бачимо зацікавлення художників прикрас загальноєвропейськими 

процесами, експериментами з формою та нетрадиційними матеріалами.  

У розділі висвітлено особливості формування мистецтва прикрас у 

Європі, спершу в Нідерландах, Німеччині та Італії, а пізніше — у країнах 

Центральної та Східної Європи. Незважаючи на спільний активний рух у 

мистецтві прикрас, представникам цих країн були притаманні власні риси 

й характер, зумовлені специфікою культурного середовища.  
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Голландські художники в 1960-х — 1970-х роках були найбільш 

прогресивними в концептуальному плані. У Німеччині художники другої 

половини ХХ ст. повністю відмовляються від історичних стилів і форм, 

застосовуючи дешеві матеріали в прикрасах, зберігаючи при цьому 

високу якість виконання. Тут формуються дві найбільші школи мистецтва 

прикрас у Європі — у Пфорцнаймі та Мюнхені, які виховали плеяду 

молодих митців. Характерною рисою прикрас італійських художників є 

робота з класичними коштовними матеріалами, золотом, сріблом, 

камінням, поряд з експериментами у формі, фактурі поверхні, поєднанні з 

новими матеріалами (скло, пластик, акрил, тканина).   

У 1960-х — 1980-х роках принципово важливими факторами стають 

усвідомлення зв’язку прикраси й тіла, співпраця з пластичними 

мистецтвами, застосування нетрадиційних матеріалів і особлива увага 

концептуальному началу в прикрасах, які в загальному симбіозі творять 

новий сучасний твір мистецтва.  

У 1970-х роках відбуваються зміни в мистецтві прикрас на теренах 

країн колишнього соціалістичного простору — у Чехії, Словаччині та 

Польщі. Новаторські тенденції тут спочатку проявляються в цей період, 

проте яскравих і властивих їм рис набирають уже в 1990-х роках, завдяки 

доступу до загальносвітових мистецьких процесів. Ці тенденції спершу 

відображаються у творчості окремих словацьких художників — А. Цепка, Я. 

і П. Махатови, Б. Сперкова, та чеських — П. Опоченського та І. Сібора.  

У дусі «нових прикрас» формується школа прикрас у Польщі. На базі 

кафедри ювелірних виробів Лодзької академії мистецтв прикраса отримує 

нового звучання — на межі образотворчого та декоративного мистецтва, 

рівноправно змагається зі скульптурою та живописом. Ці тенденції були 

пов’язані з діяльністю художників Л. Ковалєвіч та С. Фіалковського. 

Зокрема, С. Фіалковський 1991 року ініціювавав проведення щорічного 
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міжнародного конкурсу прикрас, у часть у якому беруть провідні та молоді 

прогресивні художники інших європейських країн.   

Приблизно в цей час аналогічні процеси відбувалися в інших країнах 

Східної Європи — Литві, Латвії, Естонії та Росії. У країнах Прибалтики 

існують складені традиції та школа прикрас ще від 1970-х — 1980-х рр. 

Художнім і навчальним центром був Талліннський державний художній 

інститут, де на високому професійному рівні навчали художників-ювелірів 

Естонії та інших республік СРСР. Випускники Талліннського художнього 

інституту зробили вагомий внесок у формування російського мистецтва 

прикрас, наприклад, Ю. Паас-Александрова — відома представниця 

ленінградскої школи прикрас, сформувала навколо себе плеяду молодих 

авторів. У 2000-х роках у російське мистецтво прикрас активно проникають 

європейські тенденції застосування альтернативних матеріалів у прикрасах, 

що простежується у творчості вже відомих поза межами Росії художників Є. 

Ткаченко, Є. Мільднер, Т. Хмєльніцкої та інших.   
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РОЗДІЛ 3 МИСТЕЦТВО ПРИКРАС В УКРАЇНІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ 

— ПОЧАТКУ ХХІ СТ.  

Українське мистецтво першої половини ХХ ст. розвивалося синхронно 

до світових мистецьких процесів. Українські художники вільно оперували 

мистецькими тенденціями, мали можливість навчатися та працювати в 

Україні та за кордоном. Декоративно-ужиткове мистецтво, і мистецтво 

прикрас зокрема, у ХХ столітті пережило багато подій і етапів. Визначними 

центрами були Львів і Київ, де діяли ювелірні фабрики, артілі та клуби 

ювелірів [159, с. 42-43]. На підйомі була творчість професійних художників і 

народних майстрів прикрас. Відбувалися художньо-промислові виставки у 

Львові, Стрию, Косові. На початку ХХ ст. спостерігаємо відродження 

емальєрства завдяки творчості Олени Кульчицької, Марії Дольницької та 

Ярослави Музики [159, с. 45]. Олена Кульчицька проектувала і створювала 

прикраси, застосовуючи стилізовані рослинні форми, в стилі української 

сецесії [159, с. 46].  

Визначальною постаттю в мистецтві прикрас України початку ХХ ст. є 

ювелір Наум Слуцький, представник Баугаузу, який працював у Віденських 

Майстернях6, а пізніше провадив творчу та викладацьку діяльність у сфері 

ювелірного мистецтва та дизайну в мистецьких школах Великобританії [159, 

                                                 
6 Віденські майстерні (Wiener Werkstatte) – об’єднання архітекторів, художників, 
ремісників і промисловців, засноване 1903 року у Відні представниками групи Сецесіон 
Йозефом Гофманом і Коломаном Мозером за участю заможного банкіра Фріца 
Варндорфера. Підприємство створене на корпоративних засадах за зразком британських 
організацій, насамперед Гільдії ремесел Чарльза Ешбі. Творці Віденських майстерень 
оголосили себе реаніматорами естетичної складової в дизайні. Спочатку об’єднання 
фокусувалася на утилітарності об’єктів, об’єднаної з їхньою художньою виразністю і 
високою якістю. Головним пунктом, який висунули засновники програми Віденських 
майстерень, було зближення понять мистецтва та ремесла, а основними цілями — 
розвиток і координація взаємодії між художниками, промисловцями та комерсантами. Усі 
роботи були авторськими та виконувалися в єдиному примірнику.  
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с.7].  Складна суспільно-політична картина ХХ ст. не сприяла продовженню 

бурхливих мистецьких процесів. 1940-1950-і роки в Україні були складними 

в суспільному та культурному плані. Розвиток мистецтва прикрас, 

пов’язаний з ювелірним мистецтвом, позначений забороною роботи з 

коштовними матеріалами. Уже в 1960-х роках починається поступове 

відродження, пов’язане з відкриттям державних ювелірних фабрик, 

заснуванням відділів художньої обробки металу в художніх навчальних 

закладах [159, с. 140].   

Середовище українського мистецтва другої половини ХХ ст. 

перебувало у вузьких межах естетики соцреалізму, а декоративно-ужиткове 

мистецтво розвивалося зазвичай у руслі народних ремесел. Ситуація була 

складною та водночас своєрідною і сформувала культурне тло для 

виникнення мистецтва прикрас в Україні. Щоби глибше зрозуміти та 

охарактеризувати особливості становлення та формування мистецтва 

прикрас в Україні від 1970-х років, слід зосередитися на культурно-

мистецькому середовищі другої половини ХХ ст. 

Особливістю мистецтва прикрас в Україні є те, що шлях його розвитку 

— як і для більшості пострадянських країн. Важливим поштовхом розвитку 

декоративно-ужиткового мистецтва стало прийняття в середині 1950-х років 

постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про усунення надмірностей у 

проектуванні та будівництві». Крім архітектури, тенденція «подолання 

надмірностей» швидко охопила всі галузі декоративно-ужиткового мистецтва 

та проектування промислових виробів. У декоративно-ужитковому мистецтві 

ці зміни проявились у простоті форм і силуетних ліній. Як зазначає 

мистецтвознавець, дослідник українського мистецтва ХХ ст., О.М. Голубець 

«…В тогочасних виробах художники уникали гострокутних геометричних 

форм, паралельних ліній, симетричних композицій, а віддавали перевагу 

м’яким, немовби текучим контурам, овальним конфігураціям, плавним 

переходам від одного об’єму до іншого»  [30, с. 108].  
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У 1970-х роках творче середовище митців декоративно-ужиткового 

мистецтва локалізувалося в Західній Україні. У час «відлиги» в бібліотеках 

стали доступними закордонні видання, з країн так званого «соціалістичного 

табору». Творчість нового покоління художників інспірувалося часописами 

«Bildende Kunst», «Sztuka», «Umenia a rzemesla», «Projekt», «Arta». 

Найближчою до Західної України в плані інформації та контактів була 

Польща, яка на той час мала бурхливе культурне та мистецьке життя. 

Важливими тоді були зв’язки з колишніми республіками Прибалтики — 

Литвою, Латвією та Естонією, з якими підримували активні контакти в 

творчому плані, були спільні риси в розвитку декоративно-ужиткового 

мистецтва [30, с. 127].  

Декоративно-ужиткове мистецтво не підлягало посиленому контролю 

радянської влади, оскільки мало низький статус у мистецькій системі СРСР, 

існувало на межі з народною творчістю. Тому значна частина молодих 

художників спрямували свою творчість у сфери декоративно-ужиткового 

мистецтва, опановуючи властиві їм матеріали та технології. Важливу роль у 

цих процесах відіграв Львівський державний інститут прикладного і 

декоративного мистецтва, єдиний тоді вищий навчальний заклад 

декоративно-ужиткового спрямування в УРСР.  [30, с. 128]  

Унаслідок державної монополії на роботу з коштовними металами та 

камінням, митці були позбавлені можливості використовувати основні 

традиційні матеріали для творення прикрас (золото, срібло) [164, с. 90]. У 

такій ситуації художники-ювеліри звернули увагу на застосування дешевих 

металів і їхніх сплавів — мідь, нікель, мельхіор, а також на нові для 

ювелірства матеріали — титан, сталь, пластмасу, синтетичне скло. Ці 

особливості вплинули та зумовили характер ювелірного мистецтва 

наступних десятиліть ХХ ст. Художники, у творчих пошуках 

відштовхувалися від форми виробу, від задуму до матеріалу, таким чином 

відкриваючи його пластичні, декоративні та художні особливості. Ця 
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ситуація призвела до роботи над творенням форми з новою естетикою 

дизайну [164, с. 91]. 

1970 — 1980-ті роки можна впевнено назвати періодом яскравих 

творчих індивідуальностей, відбуваються організації колективних виставок 

народного та декоративно-ужиткового мистецтва, які стали платформою 

творчих дискусій, контактів, таким чином формувалося нове середовище, у 

якому на перший план виходять художня кераміка, текстиль, художнє скло, 

на їхньому тлі поступово починає виділятися мистецтво прикрас — і 

ювелірних, і з альтернативних матеріалів (кераміка, скло, дерево).  1970 — 

1980-ті роки в українському мистецтві прикрас характерні появою перших 

авторських робіт. Поштовхом стало заснування відділень художнього металу 

у вишах тогочасної України, формуються перші художні осередки. У 

естетичних уподобаннях художників 1970-х років на перший план виступило 

захоплення історичними стилями та багатоманітністю ювелірних виробів. Це 

було пов’язано з можливістю відродження в пострадянський час класичного 

спадку українського ювелірного мистецтва. 1980-ті роки — це період 

вираження авторського мистецтва, яке виокремилося як самостійний вид 

мистецтва, що володіє своєю оригінальною мовою. Художникам тепер 

властива внутрішня свобода, відчуття матеріалу. Для втілення своїх творчих 

задумів вони знаходять сміливі образи та конструкторські вирішення [164, с. 

91]. 

Наприкінці 1980-х і початку 1990-х років у культурно-мистецьких 

сферах України спостерігаємо цікаве явище — звернення до національних 

традицій і абстрактих форм у мистецтві. На той час формуються численні 

культурологічні та мистецькі організації, особливо в Західній Україні, у 

Львові — «Товариство Лева», «Ґердан», організовуються всеукраїнські 

виставки, які зверталися до теми відродження національної спадщини. Ці 

процеси не могли пройти осторонь і мистецтва художніх прикрас, де ми 

бачимо зверення до давньої техніки емальєрства, застосування форм 
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давньоруського мистецтва та народних мотивів у прикрасах, що відбувається 

паралельно з пошуком нових мистецьких цінностей. Митці старшого 

покоління зробили вагомий внесок у розвиток сучасного ювелірного 

мистецтва. Їхня творчість характеризується шанобливим ставленням і 

розумінням давніх українських ювелірних традицій.  

1990 — 2000-ті роки — час «нового покоління»  у мистецтві прикрас. У 

1990-х роках художники ще були прив’язані до художніх осередків і 

традицій, а в 2000-х роках більш актуальними стають сміливі експерименти з 

матеріалом, формою, прикраси стають вираженням сучасної особистості. Ці 

явища відбувалися внаслідок доступу творчого середовища до світових 

мистецьких процесів після довготривалої ізоляції. Це відобразилося в 

прикрасах наступним чином: звернення до історичних стилів, активне 

застосування обмежених раніше в доступі для художників коштовних 

матеріалів і каміння, творче переосмислення естетики прикрас, а також 

спробами застосування нетрадиційних для прикрас матеріалів, наповнення 

прикраси концептуальним змістом. У кінці ХХ ст. невелика група 

художників-ювелірів і поодинокі автори починають експериментувати з 

технікою, матеріалом, формою, але при цьому практично не відходять від 

усталених „канонів”. Важливе значення у становленні мистецтва прикрас 

мало заснування в 1990-2000-х роках відділів художньої обробки металу в 

художніх вишах України. У цей час формується молода ґенерація 

художників, що творили прикраси, випускників художніх закладів Львова, 

Києва. Зокрема, випускники кафедри художнього металу ЛАМ своєю 

сміливою експериментальною творчістю роблять вагомий внесок у 

мистецтво прикрас. Також значну роль у становленні мистецтва прикрас в 

Україні початку ХХІ ст. відіграла активна виставкова та галерейна 

діяльність, що дало можливість відкрито задекларувати нове явище в 

українському мистецтві. Згадані процеси вплинули на особливості 

формування середовища прикрас наступних десятиліть — 2000-2010-х років.  
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Третім поколінням слід вважати художників, які активно почали 

працювати на початку 2010-х років. Здавалось би, досить короткий відрізок 

часу, проте це покоління відрізняється новаторським підходом у виборі 

матеріалу та форми прикрас. Молоді митці відверто й природно сприймають 

аванґардні європейські новації. Їхня творчість позначена  розкутістю  думки,  

сміливістю експериментів у матеріалах і техніках, а  також  пошуками  нових  

форм. 

У становленні та розвитку мистецтва прикрас в Україні важливу роль 

відіграють мистецькі навчальні заклади. Перші художні осередки прикрас 

від 1980-х років формуються навколо художніх ВНЗ, кафедр і їхніх 

викладачів, оскільки і для студентів, і для педагогів ця сфера діяльності була 

відносно новою. Проблема здобуття ювелірної фахової освіти в Україні 

існувала ще за радянських часів. Адже ювелірну майстерність викладали  в 

Росії у Вищому художньому училищі імені В.І. Мухіної (ленінградська 

школа), Вищому московському художньому училищі імені С.Г. Строганова, 

Державному художньому інституті Естонії, Ризькій академії мистецтв. В 

Україні, позбавленій можливості вивчати ювелірну справу були ускладнені 

процеси практичної діяльності та розвитку ювелірного мистецтва та 

мистецтва прикрас зокрема.  

Особливо важливу роль у становленні мистецтва прикрас відіграють 

художні виші декоративно-ужиткового мистецького спрямування, а саме — у 

Львові, Вижниці, Косові, Ужгороді та Києві. Художні навчальні заклади 

стали платформою для вирішення теоретичних і практичних завдань. У 1980-

1990-х роках були відкриті кафедри художнього металу у Львові (Інститут 

декоративного та прикладного мистецтва), Вижниці (Вижницьке училище 

прикладного мистецтва), Косові (Косівське училище прикладного і 

декоративного мистецтва), Ужгороді (Ужгородське училище прикладного 

мистецтва), Києві (Київський художній промисловий технікум). На сьогодні 

в Україні існує шість навчальних закладів із спеціалізацією художників-
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ювелірів і майстрів художнього металу: Львівська національна академія 

мистецтв, Львівський коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. 

Труша, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ім. В.І. 

Касіяна, Вижницький коледж декоративно-прикладного мистецтва ім. В.Ю. 

Шкрібляка, Київський державний інститут декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Луганський коледж культури і мистецтв. 

Для того, щоби краще зрозуміти специфіку навчання, слід детальніше 

розглянути навчальні програми, звернути увагу на творчість художників-

педагогів провідних художніх вишів.  

Найбільш потужним рушієм у розвитку сучасного мистецтва прикрас, і 

ювелірного в тому числі, у кінці ХХ ст. став Львів і Львівська національна 

академія мистецтв. ЛНАМ є відомим навчальним і творчим осередком 

України. Кафедра художнього металу — одна з наймолодших у академії. 

Попри доволі молодий вік, кафедра та її випускники отримали всеукраїнське 

та міжнародне визнання. Потреба у відкритті кафедри металу на зламі 80-90-

х років ХХ ст. позиціонувалась, як прагнення до вирішення питань синтезу 

мистецтв, а також до відродження традиційних для Галичини 

монументально-декоративного металу та прикрас. Часом заснування 

кафедри, очевидно, слід вважати той момент коли з ініціативи ректора 

ЛДІПДМ Емануїла Миська та кафедри художнього скла було вирішено 

відкрити нову спеціальність — художня обробка металу. 1989 року при 

кафедрі скла створюється саме такий відділ художньої обробки металу  [73, 

с. 22]. 

Для формування відділу запросили двох відомих художників 

ковальства та ювелірної справи — Степана Мороза, автора кованих 

скульптурних композицій і Віктора Шоломія, випускника кафедри 

художнього металу Талліннського художнього інституту, який працював як 

скульптор і художник-ювелір [163, c. 52-55]. Початком їхньої педагогічної та 

практичної діяльності стало створення програми, розрахованої на шестирічне 
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навчання. У ній було закладено основи вивчення площинної композиції та 

рельєфу, карбування, ювелірного металу, кованого заліза. Першим 

напрямком роботи у відділі стала організація навчання з ковальської справи. 

Подальший розвиток технічної бази відділу дозволив 1991 року розпочати 

вивчення основ ювелірної справи та художнього емальєрства, декоративного 

карбування, ритування. Разом з удосконаленням програми поповнювався 

викладацький колектив відділу. Зокрема, у відділі починають викладати Олег 

Боньковський і Аскольд Стернюк. Уже 1993 року відділ було реорганізовано 

в кафедру художньої обробки металу, відповідно до цього була створена 

матеріально-технічна база. 1994 року відбувся перший випуск професійних 

художників по металу. Випускники кафедри від 1990-х років займають 

призові місця на міжнародних конкурсах, до прикладу згадаємо художників 

ювелірних прикрас О. Івасюту, А. Кулигіна, В. Крохмалюка та інших. 

Художниками-педагогами, які спеціалізуються у виготовленні ювелірних 

прикрас, на кафедрі є  С. Вольський, художник-професіонал у техніці емалі, 

О. Івасюта — послідовник концептуального мистецтва та сучасних 

технологій. Художні особливості прикрас, створених на кафедрі, 

відзначаються органічним зв’язком традицій і новаторських тенденцій.  

Осередками та навчальними закладами у сфері художніх прикрас на 

території Західної України також є Косів і Вижниця. 1967 року в Косівському 

технікумі художніх народних промислів було відкрито відділ металу, а 1976 

року у відділі починають з’являтися нові композиції з художньoго металу та 

прикраси, які були тісно пов’язані з традиціями гуцульського мистецтва [112, 

с. 216].  У цьому полягає мистецька особливість і косівської, і вижницької 

художньої освіти, де найбільший наголос робиться на народне мистецтво. Ця 

ситуація була пов’язана з історичними фактами, які свідчать, що промисел 

обробки кольорових металів був найбільше поширеним у селах галицько-

буковинського пограниччя та косівської округи. На відділі художніх виробів 

з металу в Косові створюють прикраси, розроблені на автентичних зразках 
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гуцульського мосяжництва. Багато випускників закладу почали наслідувати й 

примножувати народні традиції у своїй творчості завдяки навчальному 

процесу, побудованому на дотриманні народних традицій. Завдяки 

викладачам відділу металу В. Луканюку, І. Парипі, Я. Шагану у творчості 

молодих мистців збереглися традиції народного мистецтва. 1995 року на базі 

технікуму створено Косівський коледж прикладного та декоративного 

мистецтва ім. В. Касіяна, а 2000 року — Косівський державний інститут 

прикладного та декоративного мистецтва з училищем при ньому [112].  

На початку 1990-х років у художніх формах і образах зберігалася 

стилістика народного мистецтва, що притаманне і до сьогодні навчальному 

процесу. Навчально-виховна, методична та творча робота викладачів 

кафедри художнього металу ґрунтується на збереженні й примноженні 

надбань народного мистецтва. У навчальний процес введено вивчення давніх 

технологій виготовлення та методів декорування кованих і мосяжних виробів 

гуцульських майстрів, звертається увага на композиційні особливості, 

тектоніку форм, орнаментику. Окрім того, велика увага приділяється 

сучасним технологіям, їх поєднанню з традиційними техніками. Сьогодні на 

кафедрі художнього металу працюють викладачі-художники М. Салига, М. 

Луканюк, В. Попенюк, Р. Гарматюк, О. Бієвський, завідувачем кафедри є 

відомий художник прикрас О. Гаркус. Саме завдяки їхній роботі за останні 

роки заклад підготував низку талановитих випускників, дипломні роботи 

яких розроблені на класичних зразках гуцульського мосяжництва. В 

асортименті їхніх робіт — зґарди, шелести, гарнітури чоловічих і жіночих 

прикрас, перстені, пряжки, об’ємно-просторові композиції та ін. Студенти 

засвоюють техніки холодного та гарячого кування, ювелірну справу, 

ритування по металу, дифування, паяння і т.д. [112, с. 218].  Як ми бачимо, у 

діяльності кафедри основна увага зосереджена на художній обробці металу 

та ювелірній справі із зверненням до давніх гуцульських традицій 

мосяжництва та виготовлення прикрас.   
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Схожу ситуацію спостерігаємо в навчальній програмі Вижницького 

коледжу прикладного мистецтва ім. В. Шрібляка. Вижницька школа одна з 

найдавніших — 2005 року святкувала свій 100-літній ювілей. За цей час вона 

стала центром декоративно-ужиткового мистецтва Буковини. Ще в період 

становлення мистецького закладу тут була спроба відродження художнього 

металу на Буковині (у 1907 — 1914 рр. учитель фахової школи, народний 

майстер Василь Девдюк запровадив вивчення мосяжної справи). Відділ 

художньої обробки металу був відкритий 1955 року. У його становленні 

активну участь взяли молоді викладачі — подружжя Олексій та Зоя 

Шишкіни, які мали на меті реалізувати набутий досвід з російської школи 

ювелірного мистецтва в традиційних буковинських формах. У відділі 

тривалий час працював заслужений художник України, випускник Е. 

Жуковський. Значним внеском у діяльність відділу стала робота викладачів І. 

Поп’юка (нині викладача відділу художнього металу КДІПДМ ім. М.  

Бойчука в Києві), І. Задорожнього, І. Труфена [73, с. 92]. Це дає можливість 

говорити і про відродження художньої обробки металу як важливої галузі 

сучасного декоративно-ужиткового мистецтва на Буковині, де існує так 

званий буковинський осередок ювелірного мистецтва. 

Для художніх прикрас Буковини характерний тісний зв’язок з 

традиціями минулого, їм притаманні узагальненість художнього образу, 

стилізація і умовність орнаментальних форм, композиційна ясність і яскрава 

декоративність. У кращих творах сучасних майстрів зміст, форма та техніка 

виконання органічно поєднуються з функціональним призначенням речей. Ні 

форма виробів, ні характер їх виконання ніколи не залишалися незмінними, 

оскільки кожен майстер, дотримуючись традиційних прийомів, завжди 

вносив у твір авторську думку. На Буковині було відомо кілька технік 

обробки металу, які збереглися до наших днів. Найдавнішими були лиття, 

інкрустування, мосяжництво, різноманітні ювелірні техніки.  
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Створення виробів з металу було відроджено на Буковині в 50-х роках 

ХХ ст. у Вижницькому училищі прикладного мистецтва, де відділення 

обробки металу, на якому молодь навчали прийомів лиття, кування, 

карбування та ритування, очолили молоді фахівці О. Шишкін, З. Шишкіна та 

В. Білик. За п’ятдесят років навчальний заклад випустив плеяду фахівців з 

художнього металу, які стали митцями високого професійного класу в цій 

галузі. Серед перших — майстри, початок творчості яких припадає на 70 —

80-ті роки ХХ ст. (М. Руснак, О. Жарков, Я. Ільченко, С. Ковалюк, І. Зубик, 

О. Дідик та ін.) [73, с. 93]. Вони зробили вагомий внесок у розвиток 

ювелірної справи Буковини. Їхня творчість характеризується шанобливим 

ставленням до традицій  рідного краю. 

Наступним мистецьким поколінням стала плеяда художників-ювелірів, 

чия творчість має вагомий вплив на розвиток мистецтва прикрас Буковини 

кінця ХХ — початку ХХІ ст. До них належать художники Ш. Пержан, К. 

Кравчук, І. Салевич, О. Дідик, І. Поп’юк, П. Прокопчик, В. Цуркан, О. 

Куконін і викладачі Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. 

Шкрібляка — І. Задорожний, І. Труфен та ін. Молоді митці легко й природно 

сприймають світові новації, їхні роботи вирізняються увагою до 

національних і світових традицій, розкутістю думки, сміливістю пошуків 

нових композиційних і технологічних прийомів. Такими, хто проявив себе як 

художники-експериментатори та новатори в ювелірному мистецтві, є Ш. 

Пержан, К. Кравчук, О. Куконін. Вони стали мистцями-новаторами, які по-

сучасному трактують мистецтво створення прикраси на Буковині.  

На Закарпатті провідним мистецьким закладом є Закарпатський 

художній інститут ім. А. Ерделі. Багаті історичні традиції цього навчального 

закладу сконцентрували кращих творчих і педагогічних представників 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Закарпаття [155, с. 

217]. Відділ художньої обробки металу тут було відкрито 1968 року на базі 

Ужгородського училища прикладного мистецтва. Першими викладачами 
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відділу художнього металу в 1970-х роках були Р. Дяківський, В. Текель, І. 

Барна, І. Маслюк, І. Дідик. Тривалий час майстром виробничого навчання 

був І. Греник. У 70 — 80-х роках ХХ століття більшість курсових і 

дипломних робіт виконували з недорогих і доступних кольорових металів — 

бронзи, латуні, міді, мельхіору. Це були переважно прикраси, декоровані 

методом карбування, художньої емалі з латуні й міді, гальванопластики. У 

1990-х роках відділ поповнився новими викладачами-випускниками 

Львівської академії мистецтв, якими стали В. Роман, В. Тимко, Ю. Дикун, Ю. 

Чегіль. У цей час починає працювати кузня, і студенти, працюючи в кованій 

пластиці, створили також чималу кількість прикрас, виготовлених у техніці 

ковальства [106, с. 108-109]. 

У центрі України освітнім і творчим осередком мистецтва прикрас є 

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну ім. М. Бойчука, який має свою історію, мистецькі традиції, творчу 

школу. Кафедра художніх виробів з металу була створена 1979 року. У її 

основу було покладено традиції різних навчальних закладів України — 

теперішніх Косівського державного інституту прикладного та декоративного 

мистецтва, Вижницького коледжу ім. В. Шкрібляка, Ужгородського коледжу 

ім. А. Ерделі, Львівської національної академії мистецтв. Навчання на 

кафедрі спрямоване таким чином, що перші два роки студенти вивчають 

ковальство та ювелірну справу, а потім мають можливість обрати те, що 

більше імпонує.  Одним з провідних викладачів кафедри, який займається зі 

студентами мистецтвом творення ювелірних прикрас, є старший викладач 

кафедри Ілля Поп’юк, випускник  Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Шкрібляка. У процесі виготовлення прикрас студенти 

вивчають традиційні техніки та матеріали із застосуванням сучасних 

технологій, важливим моментом є можливість творчого експерименту із 

застосуванням альтернативних матеріалів. Хоча здебільшого естетичні 
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тенденції тут опираються на національне мистецтво, традиції давнього 

українського золотарства [73, с. 57-58]. 

Поряд з діяльністю художніх навчальних закладів у становленні 

мистецтва прикрас важливе значення мала діяльність українських ювелірних 

заводів та творчість самостійних художників-ювелірів, навколо яких 

сформувалися локальні творчі осередки поціновувачів і однодумців.  

У декоративному мистецтві Західної України 1970 — 1980-х років 

центральним творчим осередком був Львів, де сформувалися сприятливі 

умови розвитку мистецтва прикрас. У 1950-х роках у Львові організовано 

ювелірний завод,  який згодом був реорганізований у ювелірну фабрику 

всесоюзного значення. Це відкрило ширші можливості для художників, 

розробки яких потрапляють на міжнародні виставки. На формування 

провідних тенденцій розвитку прикрас у 1970-х роках значний вплив мала 

діяльність художників-ювелірів, які працювали в ательє «Діамант», у своїх 

роботах застосовували класичні форми та матеріали, та творчі здобутки 

самодіяльних митців, які виставляли свої роботи в салоні «Художник», а 

також творче середовище ЛДІПДМ.  

Загалом ці умовні напрямки розвитку перепліталися між собою, 

оскільки художники спілкувалися та переймали досвід один в одного. Досить 

мало інформації маємо про твори ювелірів, які працювали в ательє 

«Діамант». З розповідей львівського ювеліра С. Вольського нам відомо, що 

художники О. Троїцький та Л. Шабельніков були засновниками ательє як 

творчої майстерні. У 1970 — 1980-х роках там працювали художники С. 

Вольський, В. Панцернов, Д. Софінський, В. Войтович, з ювелірної фабрики 

сюди також перейшли О. Новосад, Ю. Плотніков, А. Гуменюк, П. Панчишин, 

М. Жихович. Особливістю ательє «Діамант» було те, що майстри мали 

можливість працювати з коштовними матеріалами, у художньому аспекті 

звертаючись до історичних стилів. Ще одним творчим осередком був салон 

«Художник», там мали можливість представляти свої витвори професійні та 



96 

 

самодіяльні митці, а саме — В. Фединський, В. Волощак, Д. Футорський, І. 

Турчин, С. Вольський, які працювали в різних техніках і матеріалах.  

На окрему увагу в дослідженні середовища, у якому творили 

художники прикрас 1970 — 1980-х років заслуговує інформація про 

виставки. Зважаючи на те, що ілюстративного матеріалу та творів того 

періоду обмаль, ця інформація дає нам можливість проаналізувати творчі 

контакти майстрів, шляхи інспірацій та взаємовпливи їхньої творчості. У 

обласних і всесоюзних виставках брали участь львівські митці С. Вольський, 

І. Турчин, В. Фединський. Найбільшим середовищем творчого обміну та 

можливостей демонстрування своїх творів протягом 1980-х років були 

виставки «Союзювелірпрому» у Паланзі (Литва) [109]. У цей час у Львові 

відбуваються виставки народного та самодіяльного мистецтва. Особливістю 

цих виставок було те, що художники-професіонали та аматори звернули 

увагу на прикрасу як на твір мистецтва та виставковий об’єкт, а не лише як 

предмети ремесла.   

Одними з перших, хто брав участь у виставках і почали застосовувати 

альтернативні на той час матеріали, були самодіяльні митці. До їх когорти 

належали Дарій Футорський, Всеволод Волощак, Ігор Турчин, які теж брали 

активну участь у виставках. 1983 року в Музеї народної архітектури та 

побуту відбулася перша виставка прикрас митців-аматорів, учасниками якої 

були Василь Вовк, Володимир Фединський, Дарій Футорський та Ігор 

Турчин. На цій виставці автори представили свій творчий доробок — 

прикраси із застосуванням напівкоштовних каменів, дерева, сплавів металів 

[19]. 

У 1970 — 1980-х роках в українському мистецтві, зокрема у прикрасах, 

спостерігаємо поступове відродження художньої емалі у творчих 

середовищах Львова та Києва. У Львові запрезентовані обидві гілки емалі — 

ювелірна та художня. Прикраси з ювелірної емалі одним з перших почав 

виконувати заслужений художник України Станіслав Вольський, довівши 
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свої витвори до стану мальовничих пейзажних композицій. Станіслава 

Вольського можна з упевненістю назвати одним з тих майстрів, хто своєю 

творчою роботою в галузі ювелірного мистецтва в 1970 — 1980-х роках 

активно сприяв його піднесенню і розвитку [130]. Сьогодні, тонкощі 

ювелірного мистецтва та емальєрства С. Вольський передає учням кафедри 

художнього металу ЛНАМ.   

У досліджуваний період особливо вирізняється творчий доробок 

митців Чернівців, Києва, Одеси та Сімферополя. Часто, не маючи можливості 

працювати з коштовними металами, вони експериментували зі сплавами 

(мельхіор, нейзильбер), титаном, використовували нетрадиційні матеріали 

для прикрашання своїх виробів. У 70 — 80-х роках ХХ ст. українські ювеліри 

досягли значного успіху в царині прикрас.  

Одним з провідних художників-ювелірів Буковини 1970 — 1980-х 

років слід вважати Манолія Руснака, який закінчив Вижницьке училище 

прикладного мистецтва, тривалий час працював у карбуванні та ювелірстві. 

У своїх творах працює переважно із золотом, сріблом і коштовним камінням 

(Рис. 3.1) [122, с. 101]. Учнями та послідовниками М. Руснака слід вважати 

чернівецьких митців Костянтина Крачука та Стефана Пержана, які відіграють 

важливу роль у сучасному мистецтві прикрас Буковини. Творчість цих 

митців ми будемо більш детально аналізувати в наступному розділі.   

Значущі процеси розвитку мистецтва прикрас відбувались у Києві. 

Важливу роль у вдосконаленні професійної майстерності відіграли 

теоретичні та практичні семінари, організовані Художнім фондом України.   

1985 року тут була сформована творча група, у яку увійшли провідні 

українські ювеліри, які продовжили пошук нових композиційних, 

технологічних, образних вирішень. У їхніх творах відчувається потяг до 

природних рослинних мотивів, які або повністю повторюють форми рослин і 

образи тварин, або створюють образно-асоціативні композиції, та відтак 
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забарвлені поетичними настроями: „Липовий цвіт”, „Ніжність” (В. Хоменко), 

„Вишневі хризантеми” (В. Друзенко) [166].  

У 70 — 80-х роках XX ст. ювеліри України активно виходять на 

міжнародну арену, беручи участь у престижних виставках, дипломантами 

яких були провідні художники-ювеліри України  В. Хоменко, В. Друзенко, Є. 

Заварзін, В. Балибердін (Київ), Є. Жданов, Ю. Федоров, О. Міхальянц, О. 

Письменний, Т. Письменна (Сімферополь), А. Подгорецька (Одеса) [166]. 

У Києві працювала ціла плеяда талановитих художників, на фоні якої 

особливо вирізняється творчість Віталія Хоменка, який і тепер активно 

працює в цій сфері. У 1980-х роках у розвитку мистецтва прикрас його 

творча майстерня стала місцем, де колеги та послідовники продовжили 

пошук нових композиційних, технологічних, образних вирішень. 

          У Криму, зокрема у м. Сімферополь, у другій половині XX ст. 

сформувався потужний осередок художників-ювелірів, що репрезентували 

ювелірні прикраси на всеукраїнських і міжнародних виставках. Природа 

Кримського півострова багата на поклади напівкоштовного каміння, 

особливо в межах Карадазького гірського масиву, де є поклади агату, яшми, 

сердоліку, халцедона тощо та мінералів морського походження — перламутр, 

мушлі, корал. Цей фактор сприяв відродженню ювелірного мистецтва та 

авторським пошукам художників Криму [111, с. 145]. 

Дослідниця ювелірного мистецтва України та Криму зокрема — Л. В. 

Пасічник, у наукових публікаціях вказує, — що упродовж 1970 — 1980-х і до 

початку 1990-х років ювеліри були згуртовані працею в межах цеху 

Кримського художньо-промислового комбінату при Спілці художників 

України, де мали можливість займатися ювелірною справою. Кожен 

художник виготовляв зразки авторських виробів, які згодом, після схвалення 

Художньою радою, репрезентували на республіканських виставках-ярмарках, 

де представники обласних і республіканських Салонів централізовано робили 

замовлення на тиражування окремих речей для закупівлі, які вони обирали, 
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орієнтуючись на мистецький рівень і ймовірний попит певного виробу. 

Майстер художньо-промислового комбінату мав право виготовити лише 10 

замовлених копій кожного свого авторського твору, з яких по декілька, 

наприклад, могли продавати в Києві, Санкт-Петербурзі чи Дніпропетровську. 

Активна виставкова діяльність, у музеях, Салонах і виставкових комплексах 

за ініціативи Кримської організації Національної спілки художників України 

сприяла розвитку декоративно-ужиткового та, зокрема, ювелірного 

мистецтва в цьому реґіоні [111, c. 145-146].  

Першим, хто почав займатися авторським ювелірним мистецтвом у 

Криму після кількадесятилітньої перерви, зумовленої складними 

політичними подіями другої половини ХХ ст., і чи не найпершим в Україні, 

як стверджують художники-ювеліри, був Юхим Жданов, який ще на початку 

1960-х років розпочав створювати авторські вироби з металу. Зважаючи на 

заборону в радянському мистецтві використовувати в роботі коштовні 

метали та каміння — це були прикраси з мельхіору та інших некоштовних 

металів. Ю. Жданов належить до тих митців ювелірного мистецтва старшого 

покоління, які відроджували та розвивали це мистецтво шляхом реалізації 

власного творчого потенціалу, досвіду та світобачення. Після завершення 

навчання в Ужгородському училищі прикладного мистецтва, він у 1960 — 

1990-ті роки працював у Художньому фонді Спілки художників (прийнятий 

до Спілки 1976 року). Неодноразово беручи участь у виставках, художник 

своєю творчістю заявив про становлення ювелірного мистецтва на 

всесоюзному та міжнародному рівнях. Його творчі прикраси були відзначені 

дипломами на Міжнародному фестивалі в м. Яблонець (Чехія) 1977-го та 

1983-го років [111, c. 145-146].  

Юрій Федоров (1940-1993 рр.) —  корифей українського ювелірного 

мистецтва другої половини ХХ ст., представник ювелірної династії, член 

Спілки художників. Його творчість мала значний вплив на розвиток 

авторського мистецтва Криму в галузі художнього металу. Працюючи разом 
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з Ю. Ждановим у Кримському художньо-промисловому комбінаті, вони 

захопились у 1970-1980-х роках геологією природних ресурсів півострова, 

адже основним матеріалом для творчості було місцеве каміння та мінерали. 

Різноманітна та яскрава природа, флора й фауна півострова були 

невичерпним джерелом натхнення для створення самобутніх і вишуканих 

виробів (Рис. 3.2)  [111, c. 146]. 

Ще одним визначним представником старшого покоління митців 

Криму є Олександр Міхальянц — художник, скульптор, ювелір. У 

ювелірному мистецтві працює вже з 1960-х років. Художник, поряд з 

ювелірством захоплювався живописом і емальєрством, що простежується у 

його творах, які наповнені кольором і живописністю в мініатюрі [111, с.147]. 

Творчість талановитих кримських митців Ю. Жданов, Ю. Федоров, О. 

Міхальянц, З. Новак, Т. та О. Письменні, С. Капітонов, О. Лежепьоков стала 

свідченням високого художнього рівня ювелірних прикрас, у яких 

професійна технологічна якість виконання поєднується з глибокими 

авторськими ідеями та образами [111, с. 148]. Розширення формотворчих 

можливостей, тематики, активне використання самоцвітів, морських 

мінералів, а також нетрадиційних матеріалів, поєднання різноманітних 

технік, неповторна авторська трансформація природних і абстрактних 

мотивів, а також конструкторські знахідки окремих художників Криму 

свідчать про розвиток цієї царини в контексті загальноєвропейського 

ювелірного мистецтва.  

Період 1990-2000-х років стає знаковим у процесі розвитку мистецтва 

прикрас. Активні рухи в мистецтві прикрас у другій половині 1980-х був 

зумовлений багатьма десятиріччями розвитку, зокрема тих, що визрівали 

протягом 1960 — 1970-х років. Митці в другій половині 1980-х — 1990-х 

роках зіткнулися в ширшому обсязі із зарубіжним досвідом творення 

прикрас, перебували в ситуації ознайомлення з раніше маловідомими їм 
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тенденціями, тому цей період позначений надзвичайною спресованістю та 

дифузністю явищ.  

Основними тенденціями прикрас в Україні стає сильніша орієнтація на 

аванґард, експерименти з новими матеріалами, поширення новаторської 

естетики матеріалів. Це було зумовлено формуванням нової плеяди молодих 

художників — випускників художніх закладів Львова та Києва. Але, 

незважаючи на такі активні рухи, велика кількість художників продовжують 

працювати в традиційних техніках і матеріалах, несміливо наважуючись на 

експерименти із синтетичними матеріалами.  

В 1990-х роках спостерігаються перші спроби молодих художників, 

студентів і випускників ЛАМ (Р. Велігурський, О. Івасюта, Д. Ледницький, 

С. Микита та інші), впроваджувати новаторські тенденції в прикрасах — 

концепції та альтернативні матеріали. У інформаційному мистецькому 

просторі поступово стають відомі рухи в мистецтві прикрас у Центральній 

Європі, про діяльність кафедр проектування прикрас у вищих мистецьких 

школах Відня (Австрія), Пфорцгайма (Німеччина), Мюнхена (Німеччина), 

Амстердама (Нідерланди), Лодзі (Польща), творчість провідних художників, 

які запровадили досвід використання альтернативних матеріалів, 

використаних речей ще в 1960 — 1970-х роках. До альтернативних 

матеріалів слід зарахувати коване залізо, алюміній, кераміку, текстиль, 

пластик, полімери, силікон та інші.  

В Україні впродовж 1990 — 2000-х років Львів залишається одним з 

основних осередків розвитку художніх прикрас. Саме тут на початку 1990-х 

років звернули увагу на альтернативні матеріали молоді художники. 

Випускники та викладачі ЛДІПДМ першими почали використовувати 

кераміку, скло, шкіру, пластик основними матеріалами для прикрас. Тут 

неодноразово спостерігаються експерименти із застосуванням нетрадиційних 

для ювелірного мистецтва матеріалів. Такі спроби відбувалися в 

студентському середовищі ЛДІПДМ, у кінці 1980-х років одна з випускниць 
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кафедри моделювання одягу Оксана Муха до дипломного проекту 

представила гарнітур прикрас із пластику. На зламі 1980 — 1990-х років 

студентка Н. Грабар виконує комплект керамічних прикрас, який вирізнявся 

поліхромією пластин водночас був цілком ергономічним і ужитковим  (Рис. 

3.3) [34]. 

На початку 1990-х років викладач кафедри художнього скла ЛДІПДМ 

Богдан Войтович звертається до теми скляних прикрас, є автором колекції 

намист з гутного скла, одним з перших у Львові виконував скляні прикраси 

— персні, сережки, намиста зі скла [36]. Його прикраси різних форм і 

кольору — це нашийні прикраси, які нагадують венеційські намиста, з 

декором, позолотою (Рис. 3.4) і лаконічних форм скляні персні з 

декоративними вкрапленнями скла іншого кольору. У кінці 1990-х — на 

початку 2000-х років до виготовлення прикрас зі скла звертаються львівські 

художники Наталія Качмар, Олександр Боярко.  

На тлі активного мистецького середовища та високих творчих амбіцій 

1994 року в Національному музеї у Львові відбулася виставка ювелірних 

прикрас молодих авторів, студентів ЛАМ — Олександра Ковальчука, Сергія 

Микити, Ореста Івасюти, Романа Велігурського та Дмитра Ледницького. Це 

була перша спроба молодих художників вивести прикраси на новий образний 

рівень — арт-об’єкт виставкового характеру. Як зазначає мистецтвознавець 

О. Голубець у вступній статті до каталогу виставки: «На сьогоднішній день, 

однак, ювелірна справа у нас ще не одержала належного розвитку як 

різновид сучасного декоративно-ужиткового мистецтва. Лише після 

відкриття у Львівській академії мистецтв відділу художньої обробки металу 

вивчення відповідних технологічних прийомів стало розглядатись у 

нерозривному зв’язку з пошуком неповторних художніх образів. 

Представлена експозиція поповнить перелік небагатьох поки що виставок 

ювелірного мистецтва і безумовно сприятиме його популяризації» [21, с. 1]. 
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Група студентів зробила сміливу спробу вираження творчих амбіцій у 

ювелірних прикрасах і досягли результатів. Авторів об’єднувало прагнення 

до вивчення та інтерпретації у творчих пошуках історичних тем і мотивів — 

мистецтва Трипілля, Княжої доби, Середньовіччя. У багатьох виробах риси 

архаїки навмисне акцентуються, стають важливою складовою асоціативного 

образу. Нерідко застосовуються характерні орнаментальні мотиви, метал і 

камені поєднуються зі шкірою, деревом тощо. Молоді митці вміло 

використовують техніку відливання, випилювання, кування, спаювання. 

Важливу роль виконує зіставлення різних фактур. Кожному з авторів 

властива індивідуальна творча манера, свій підхід до трактування 

виражальних засобів [20].  

Прикрасам Олександра Ковальчука, представленим на виставці, 

притаманні об’ємні форми площин і стилізовані зооморфні мотиви. Орест 

Івасюта демонстрував кулони і броші, — прикраси, де основний акцент 

сконцентрований на тонкій ковальській роботі — фактурі творів у поєднанні 

з численними ковальськими з’єднаннями — прошивками, виконані 

надзвичайно тонко та ювелірно (Рис. 3.5). Прикраси Сергія Микити — броші 

та кулони — пронизані інтерпретаціями давньослов’янських і кельтських 

мотивів, які перебували в основі творчості автора й надалі (Рис. 3.6.). Роман 

Велігурський сміливо поєднує у творах срібло та дерево, як доволі 

неювелірну субстанцію, обрамлену, як коштовність (Рис. 3.7). І ще один 

молодий художник Дмитро Ледницький відзначився багатофігурними 

композиціями в прикрасах. Його нашийні прикраси нагадують скульптурне 

панно-рельєф, де розгортається сюжет на міфологічну тематику (Рис. 3.8) 

[21]. 

Від другої половини 1990-х — початку 2000-х років молоді автори 

починають формувати коло прогресивного мистецтва прикрас в Україні та у 

Львові зокрема. Серед молодих художників, які почали сміливо 

експериментувати з матеріалом і формою, слід відзначити роботи Ореста 
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Івасюти, який поряд із ювелірними матеріалами (срібло та мельхіор) 

використовує магніт, волосся, кістку, монети. Випускник ЛАМ Віталій 

Крохмалюк у своїй творчості поєднує силікон зі сріблом. Молодий художник 

Едуард Іванюшенко застосовував у кулонах-оберегах мідь, срібло й органіку 

(часник), оргскло. Текстиль, а саме — лляні мотузки в поєднанні зі сріблом 

— у 2000 — 2002 роках використовує ужгородський художник Ян Потрогош 

(випускник ЛАМ) у серії нашийних прикрас. Одна з них — «Ємкості» 

представляла мотузок, до якого хаотично прикріплені срібні глечики. Цей 

твір був відзначений 2002 року на конкурсі прикрас у м. Лєґніце (Польща) 

(Рис. 3.9).  Випускник Вижницького коледжу прикладного мистецтва та ЛАМ 

Олександр Буйвідт від початку 2000-х років працює в ювелірному мистецтві. 

Розглядаючи його роботи, можна зауважити, що автор переважно 

стилістично орієнтується на провідні європейські тенденції мистецтва 

прикрас, а саме — італійську школу, працює зі сріблом, рідше — золотом та 

іншими металами. Ювелірні вироби Олександра динамічні, спостерігається 

постійний ритм ліній і площин, які простежуються в перснях, браслетах, 

сережках, нашийних прикрасах. Ще один випускник ЛАМ — Олег Петрів на 

початку 2000-х років експериментує з формами та кольором, інспірованими 

слов’янськими та кельтськими мотивами, серед матеріалів надає перевагу 

сріблу, латуні, напівкоштовному камінню. Художник-ювелір Ольга Гикова у 

роботах надає перевагу сріблу, частково — золоту, у поєднанні з коштовним 

камінням, перлами. Її прикраси лаконічні в образному вирішенні, художні 

властивості прикрас виражає ретельна робота над поверхнею матеріалу.  

Від початку 1990-х років у дусі новаторських тенденцій розвивається 

творчість професійних художників-ювелірів Буковини — Стефана Пержана 

та Костянтина Кравчука. Обидва майстри виходять за межі суто 

утилітарності прикраси, демонструють широкий спектр творів — від 

ужиткових прикрас до виставкових об’єктів. Кожному з авторів притаманна 

авторська індивідуальна творча манера, проте є спільна точка дотику — 
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буковинська автентика, прадавні гуцульські мотиви, які тою чи іншою мірою 

присутні в роботах цих художників і надають їм неповторного колориту.  

Твори Штефана Пержана — новаторські. На початку 2000-х років 

художник бере активну участь у міжнародних конкурсах, зокрема «Скандал» 

у м. Лєґніце  (Польща), де експонувалися його сміливі експериментальні 

роботи «Окуляри +/-» (Рис. 3.10) та «Краватка Казанови» [122, с. 102]. У 

прикрасах художник поєднує коштовні метали (золото, срібло) поряд з 

шкірою ската, кісткою, пластиком, акрилом. Його роботам притаманна 

комбінована стилістика, у прикрасах присутні елементи поп-арту.  

Від 2000-х років активним учасником міжнародних конкурсів прикрас 

є чернівецький художник Костянтин Кравчук. У своїй творчості художник не 

визнає мистецтва без новаторства, революції та експерименту: «Будь-яке 

мистецтво — і ювелірне не виняток — самодостатнє, все ж воно, на мою 

думку, має відтворювати сьогоднішнє, прогнозувати майбутнє, віддаючи 

данину минулому» [122, с.102]. У своїх творах автор завжди готовий до 

сміливого експерименту, поряд зі сріблом, золотом, напівкоштовним 

камінням у стилістиці гай-теку він вплітає у прикраси нейлонові нитки, 

використовує сім-картки в серії прикрас «Sim-Sim».  

У нашому дослідженні прикрас важливе значення має і творчість 

українських митців, які живуть і працюють за кордоном, зокрема, Любарта 

Ліщинського та Марії Арчер (США). Любарт Ліщинський у своїх творах 

звертався до форм українського народного художнього металу — намиста, 

зґард, чепраг, які доповнював вкрапленнями венеційських скляних намистин. 

Марія Арчер звертається до етнічних мотивів різних культур, часто 

поєднуючи в одному творі різні елементи та матеріали (Рис. 3.11) [104]. 

Сьогодні художницю вважають однією з найпопулярніших дизайнерок 

прикрас у США, її клієнтами та шанувальниками творчості є американська 

творча еліта — актори, зірки шоу-бізнесу.  
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На теренах Європи ми можемо відзначити творчу діяльність Тетяни 

Скляр (Німеччина) та Надії Ямнич (Італія). Ювеліри, вихідці з України 

живуть і працюють у Росії, серед них слід згадати С. Шиманського та Г. 

Лєнцова. Випускник ЛУПДМ ім. І. Труша С. Шиманський працює в Санкт-

Петербурзі, став одним із засновників «Школи каменерізного та ювелірного 

мистецтва». Художник українського походження Г. Лєнцов посідає вагоме 

місце в сучасному ювелірному мистецтві Москви. Автор надає прикрасам 

складних абстрактних і геометричних форм [159, с.158]. 

У кінці 1990 — початку 2000-х років в Україні відбувається активне 

відродження та популяризація ковальського мистецтва. У Івано-Франківську, 

Львові, Києві, Донецьку, Рівному, Закарпатті організовуються ковальські 

фестивалі та симпозіуми. Поряд з архітектурним ковальством і пластикою 

митці починають звертати увагу на прикраси, виготовлені з заліза 

ковальським способом. Паралельно у творчому середовищі спостерігаємо 

зацікавлення такими складними та трудомісткими техніками як дамаська 

сталь, мокуме гане та художня обробка титану. Кожна з цих наближених до 

ковальства технік завдяки обробці матеріалу має свої художні властивості. 

Дамаська сталь нагадує почергову палітру монохромних тонів від біло-

сталевого до чорного, зустрічаються прикраси зі сталлю з великим вмістом 

нікелю — синього кольору. Мокуме гане, за художніми властивостями схожа 

до дамаської сталі, проте тут використовуються м’які метали (латунь, золото, 

мідь, бронза, срібло) і прикраси в теплій палітрі кольорів металів. Титан при 

нагріванні різними температурами міняє колір і його поверхня набуває 

різноманітних яскравих відтінків — синього, фіолетового та червоного.  

Від початку 2000-х років і до сьогодні прикраси, виконані в 

ковальських техніках та матеріалах, виготовляють львівські художники 

Андрій Болюх, Ігор Слободян, Емілія Сидор, тернополянин Андрій Дячук. 

Львівська художниця Надія Ямнич поєднувала в прикрасах коване залізо та 

кераміку. Дамаська сталь та мокуме гане стали провідними у прикрасах 
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косівського художника Руслана Гарматюка та Андрія Дячука з Тернополя. 

Титан у якості основного матеріалу в браслетах, кулонах, сережках, перснях 

використовує Андрій Болюх. Він один з перших в Україні освоїв цей 

складний і твердий матеріал для прикрас. Титан володіє унікальними 

художніми властивостями — залежно від обробки, переливається багатими 

холодними відтінками від синього до червоного.  

У формуванні художньої стилістики прикрас у 2000 — 2010 роках 

важливе значення починає відігравати застосування основних, а не 

допоміжних у прикрасах — альтернативних матеріалів. Перші 

експериментальні спроби застосування таких матеріалів як пластик, кераміка, 

скло ми спостерігали ще в кінці 1980-х — на початку 1990-х років.  

Серед альтернативних матеріалів варто виділити текстильні матеріали 

(тканина, вовна, шкіра), кераміку, скло, пластик, акрил, полімерну глину, 

силікон. Слід зазначити, що у 2000-х роках спершу в Європі, а потім і в 

Україні популярним стає поєднання різних матеріалів, які виражаються в 

«mixed-technik»7, а застосування різноманітних вживаних деталей — 

апсайклінґу8. Ця тенденція була спричинена активними екологічними рухами 

у світі та поширенням екодизайну, ресайклінґу в мистецтві. Тобто, звичайне 

сміття сприймається як вторинна сировина, яку можна ще неодноразово 

використовувати, у тому числі і в прикрасах [149, с.38]. Такі методи присутні 

у творчості багатьох європейських художників — Петри Ціммерман 

(Австрія), Бланки Шперкової, Сильвії Федорової (Словаччина). Вторинна 

сировина буває різних видів: папір, целюлоза, картон, скло, каміння, 

                                                 
7 mixed-technik (англ.)  – мішана техніка, поширена у образотворчому та декоративно-
ужитковому мистецтві, означає застосування різних технік та матеріалів у творах 
мистецтва 

8 Апсайклінг (анг. Upcycling) – техніка, поширена в декоративно-ужитковому мистецтві та 
дизайні, означає перетворення вживаних, немодних, непотрібних речей в оригінальні 
твори мистецтва 
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мінеральні залишки, бляшанки, метали, дерево, стружка, ґума, клеї, каучук, 

пластикові пакети, пляшки та багато іншого. 

  Прикраси 2000 — 2010 років набувають також властивостей арт-

об’єкта й часто експонуються як окремі твори мистецтва в комплексі зі 

скульптурою, живописом, графікою та інсталяцією. Прикладом є інсталяції 

— великі текстильні панно та об’єкти, інспіровані прикрасами, повторюють 

їхній ритм, композицію, стилістику . Такі роботи притаманні творчості 

київських художниць Люби Малікової та Тетяни Чорної, які працюють з 

альтернативними матеріалами.  

Застосування різних матеріалів у прикрасах, таких як кераміка, скло, 

найбільшого поширення набуває в 2000 — 2010-х роках, особливо у 

творчості молодих українських художників і дизайнерів. Художники 

зазвичай мають фахову художню оствіту, проте рідко — в сфері художньої 

обробки металу.  У своїх пошуках вони опираються на світові тенденції 

стилістики прикрас із альтернативних матеріалів, враховуючи їхні художні та 

пластичні можливості. Звичайно, одним із найдавніших матеріалів для 

створення прикрас є глина. У львівському творчому середовищі домінують 

керамічні прикраси. Серед випускників кафедри художньої кераміки ЛНАМ 

сформувалася плеяда молодих авторів прикрас. Львівські художниці Олена 

Хомякова, Ольга Пильник, Ольга Козлик, Надія Ямнич у прикрасах з 

кераміки застосовують гладкі поверхні, поливи, поєднують з металом, 

шкірою, тканиною. Керамічні прикраси володіють особливими пластичними 

властивостями, матеріал дозволяє формувати об’ємні твори, надаючи їм 

скульптурних форм. Таким чином, прикраси з кераміки візуально 

сприймаються як скульптурні об’єкти на тілі. Трактування прикраси як 

скульптури на тілі є однією з найпоширеніших тенденцій у європейському 

мистецтві прикрас: — прикраса декорує тіло, а тіло, у свою чергу, презентує 

прикрасу.  
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Сьогодні прикраси з кераміки особливо популярні, велика кількість 

робіт представлена серед дешевої сувенірної продукції, проте їх важко 

зарахувати до об’єктів нашого дослідження, оскільки це роботи масового 

вжитку, які не відзначаються високим художнім рівнем. Саме тому ми 

акцентували увагу на творчості згаданих митців, які трактують кераміку як 

образотворчий і формотворчий матеріал. Можливості застосування скла у 

прикрасах є досить широкими, — це скляні намистини виконані в давній 

техніці гутного скла, застосування техніки вітража та поєднання його 

елементів у прикрасах, а також використання скла, що вже було у вжитку, 

пляшок, скелець та ін. У 2000 — 2010 роках в Україні поширеними стають 

прикраси, виготовлені з текстильних матеріалів, таких як тканина, вовна, 

нитки, шкіра. Виготовляють їх відповідними техніками — ткацтво, шиття, 

аплікація, плетення та інші.   

При створенні прикрас особливою популярністю користується 

текстильна техніка валяння. Ще на початку ХХІ ст. ця техніка була 

відроджена в Європі та дуже швидко поширилася у виготовленні прикрас 

(броші, персні,  намиста, сережки), різноманітних аксесуарів (сумки, шалі та 

ін.). Дуже скоро ця тенденція поширилась і Україною та стала однією з 

найбільш улюблених у творчому середовищі. Вона відзначається легкістю 

виконання, насиченою палітрою кольору, а також можливістю створення 

легких і об’ємних предметів, які формують скульптурні композиції на тілі та 

одязі. У цій техніці працюють художниці Олеся Теліженко, Люба Малікова 

(Київ); Марія Опалинська, Софія Огородник (Львів). У діапазоні текстильних 

матеріалів слід також згадати шкіру. Київська мисткиня Олена Черкашина 

працює винятково зі шкірою та експериментує з формою та ритмом 

конструктивних деталей, які за рахунок складних переплетень шкіряних 

пасм складаються у геометризовані об’ємні композиції.  

Такі синтетичні матеріали як пластик, акрил, полімерна глина, силікон 

також складають вагому частку матеріалів, що використовують для 
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створення прикрас українські художники. Загалом, практика використання 

синтетичних матеріалів у прикрасах в Україні є досить новою. Складною є 

ситуація з матеріальним забезпеченням, оскільки ці матеріали стали доступні 

художникам досить недавно, присутні не в такому широкому спектрі, як за 

кордоном, тому тут ми можемо говорити про живий процес, який лише 

починає формуватися в Україні. У цій сфері працює кілька художників.  

Проте творчі експерименти є плідними й варті уваги мистецтвознавців. У цій 

царині хотілось би відзначити київських художниць Тетяну Чорну, Любов 

Малікову, львівську дизайнерку Маріанну Винар.  Сьогодні в мистецтві 

прикрас актуальним стає використання різних матеріалів і вживаних речей в 

одному творі — ресайклінґу та апсайклінґу. Тут помітною є творчість 

київської художниці Тетяни Скляр, яка зараз живе і працює в Німеччині. Для 

створення прикрас вона використовує елементи порцелянових ляльок, 

флаконів, морських мушель, засушених комах і старі фотографії. Загалом, 

вона працює з матеріалами, які вже були у вжитку. В її роботах немає 

повторів, не зустрічаємо жодного подібного елемента, їх неможливо 

здублювати.   

Альтернативні матеріали, які використовують українські художники 

для створення прикрас, є доволі новим явищем, яке активізувалось у 2000 —

2010 роках під впливом західноєвропейського досвіду. У цей час розширився 

інформаційний простір, доступними стають синтетичні матеріали, полімерні 

глини, пластичний акрил, силікон та інші. Використання альтернативних 

матеріалів у прикрасах дозволило розширити творчий діапазон художників 

та проводити експерименти з формою та образом прикрас. Мистецтво 

прикраси 2010-х років вирізняється синтезом різних видів мистецтва. Автори 

перебувають у постійному пошуку нової образної мови та власних 

інтерпретацій.  Серед художників прикрас все більш помітною стає тенденція 

абстрагування від ювелірної справи та коштовностей, натомість автори, 
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застосовуючи альтернативні матеріали, наповнюють свої твори 

концептуальним змістом.  

У розвитку прикрас із альтернативних матеріалів ще досить складно 

говорити про творчі осередки, оскільки явище ще досить нове. Слід 

зазначити, що сьогодні в Києві сформоване коло художників, творче життя 

яких обертається навколо мистецьких майстерень. Художники опанували 

авторський підхід до творення прикрас, власну манеру виконання. Крім того, 

тут склалася достатньо позитивна для розвитку мистецтва прикрас ситуація з 

виставковим та інформаційним середовищем, яке відрізняється від 

традиційного розуміння виставок і галерей. Спостерігається поширена 

світова тенденція організації виставок і галерей у віртуальному просторі, 

інтернеті, це зближує художників і дає можливість дізнатись останні 

тенденції в мистецтві прикрас. Таким є, наприклад, портал «Levels», який від 

2013 року існує в Києві. «Levels» займаються організацією показів і шоу-

румів9 для молодих дизайнерів, художників прикрас зокрема, які 

проводились у 2013-2016 роках у Києві.  

Опріч цього, популяризації мистецтва прикрас сприяють щорічні 

покази мод у Львові (Lviv Fashion Week) та Києві (Kiev Fashion Week, 

Mercedes Fashion Days Kiev). Колекції прикрас представлені в комплектах 

одягу або експонуються в окремих шоу-румах. Участь у експонуванні беруть 

переважно молоді художники, які працюють у різних матеріалах. Таким 

чином, ми отримали нові імена в мистецтві прикрас — Олеся Теліженко, 

Тетяна Чорна (Київ), Катерина Кароль, Олена Хомякова (Львів).  

Від початку 2010-х років спостерігаємо стрімкий поступ у галерейній 

діяльності. 2011 року в Києві розпочинає діяльність галерея предметного 

мистецтва «p.art.com», у роботі якої основний наголос зосереджено на 

                                                 
9 Шоу-рум – місце, де  представлені й продаються вироби дизайнерів, відомих і невідомих. 
Найчастіше такі шоу-руми організовують на показах мод, виставках, студіях. 
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авторському мистецтві та прикрасах зокрема. У 2011-2015 роках тут 

неодноразово організовують колективні та персональні виставки художників 

прикрас (2011 — виставка «Арт-прикраса», 2012 — «Арт-Валіза», 2011-2014 

роки — персональні виставки прикрас Т. Чорної, А. Богачкової).  

2013 року у Львові було засновано галерею «Меланка», яка у своїй 

діяльності спеціалізується на художніх прикрасах — і ювелірних, і 

альтернативних, надає можливість проводити виставки художникам. 

Зокрема, 2013 року тут відбулася персональна виставка прикрас 

чернівецького художника Костянтина Кравчука. Серед подій галереї слід 

відзначити виставку випускника ЛНАМ, молодого художника-ювеліра Юрія 

Царенка, яка відбулась 2014 року.  У травні 2015 року львівська художниця 

Майя Котельницька на персональній виставці репрезентувала серію 

нашийних прикрас, у яких експериментувала з різними матеріалами: латунь, 

срібло, перли, дерево, скло. Відтак, ми бачимо, що у творчих середовищах 

Львова та Києва формується нова тенденція створення прикрас із 

альтернативних матеріалів. Мистецтво прикраси в Україні — явище досить 

«молоде», проте, зважаючи на неабиякий інтерес до цього виду мистецтва і з  

боку митців, і з боку поціновувачів, можемо стверджувати про його 

актуальність, це окремий мистецький феномен.   

 

Висновки до розділу 3 

Розділ присвячено дослідженню становлення мистецтва прикрас в 

Україні. Від середини ХХ — другої половини ХХ ст. у міру історично-

політичних обставин українське декоративно-ужиткове мистецтво, та 

мистецтво прикрас зокрема, було позначене ізоляцією від загальносвітових 

художніх процесів. У 1960-х роках відбувається послаблення цензури та 

починається повільне відродження мистецтва прикрас. Від початку 1970-х 

років складається особливе творче середовище, яке було зосереджене 

навколо діяльності ювелірних заводів та їхніх майстрів, заснованих відділів 
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художнього металу в мистецьких вишах України (у Києві, Львові, Косові, 

Вижниці, Ужгороді) та творчості провідних художників, які сміливо 

декларували своє мистецтво.   

Освітня база у сфері прикрас в Україні сформована в напрямку 

ювелірного мистецтва, більшість згаданих мистецьких вишів опираються у 

своїх освітніх програмах на вивчення традиційних матеріалів і технік, а 

також на звернення до локальних національних традицій (Косів, Вижниця).  

Процеси становлення мистецтва прикрас 1970 — 1980-х років у 

центральних і південних реґіонах України були синхронними до 

західноукраїнських, проте мали свої визначальні особливості. Нові тенденції 

з’явилися тут насамперед як альтернатива масовій серійній продукції 

підприємства «Союзювелірпрому». Ініціатором нових творчих імпульсів 

виступила невелика за кількістю плеяда майстрів і аматорів, що працювали в 

системі Художнього фонду України або опосередковано пов’язували свою 

творчість як однодумці: кияни В. Балибердін, В. Друзенко, Є. Заварзін, В. 

Хоменко, художники Сімферополя Є. Жданов, Олександр і Тамара 

Письменні, О. Міхальянц, Ю. Федоров, Одеси — А. Подгорецька, та інші. 

Художники експериментували з формами та образними вирішеннями, 

продовжували традиції ювелірного мистецтва. На відміну від 

західноукраїнських осередків розвитку художнього металу, де історично 

склалися потужні школи в системі художньої освіти, у Києві, Одесі, 

Сімферополі та інших великих містах центральної та південної України 

такими «школами» і ґенераторами нових ідей були покликані стати творчі 

майстерні вказаних мистців [161, с. 35]. 

Мистецтво прикрас у 1970 — 1990-х роках локалізується переважно у 

Львові та Києві. Це пов’язано з тим, що тут діяли потужні мистецькі виші та 

відбувався процес формування мистецького середовища. Також слід 

зазначити, що концепції застосування матеріалів розгортаються у двох 
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основних напрямках — традиційних (коштовні метали та каміння) і 

альтернативні матеріали.  

У 1990 — 2010-х роках поряд з ювелірним мистецтвом усе виразніше 

складається концепція застосування альтернативних матеріалів і створення 

прикрас у контексті сучасних світових тенденцій. Художники звертаються до 

кераміки, текстилю, скла, дерева, синтетичних матеріалів. Результатом 

стають сміливі експерименти з формою, кольором, образними вирішеннями. 

Авторами прикрас стають молоді митці  здебільшого Львова та Києва. До 

альтернативних матеріалів — коване залізо, дамаск, алюміній, текстиль, 

пластик, полімери, кераміка, скло, текстиль звертаються — А. Болюх, А. 

Гамаль, І. Слободян (Львів), А. Дячук (Тернопіль), Л. Дегтярьова (Ужгород), 

Т. Скляр, О. Теліженко, Т. Чорна, Л. Малікова (Київ), Х. Хаїмович (Київ —

Тель-Авів) і багато інших. У 2010 — 2015 роках у Львові та Києві з 

ініціативи самих художників і галеристів відбуваються перші виставки та 

покази прикрас із альтернативних матеріалів.  
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РОЗДІЛ 4 ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКРАС В УКРАЇНІ 

ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.        

Завдання цього розділу — проаналізувати художні особливості прикрас 

на прикладі еволюції форм і застосування матеріалів у творчості провідних 

українських митців.  
З огляду на особливості розвитку мистецтва прикрас в Україні 

останньої третини ХХ — початку ХХІ ст. аналіз художніх концепцій і 

процесів ми структуризували за хронологічним принципом.  

Певні труднощі склало дослідження періоду 1970-х років — існує 

невелика кількість інформації та до нашого часу дійшло обмаль художніх 

прикрас. 1970 — 1980-ті роки — пошуки нових виражальних засобів у 

прикрасах опиралися на переосмислення історично-культурних традицій 

попередніх епох. У творах художників цього періоду можна простежити 

орієнтацію на широкі культурні пласти — від мистецтва скіфів до сецесії, і 

не лише європейського, але й українського. Результатом цих тенденцій стає 

ансамблевість, розширення діапазону форм, прийомів, технік.  

У 1990 — 2010 роках українські митці виходять за межі ювелірного 

мистецтва, у їхню творчість закономірно проникають європейські тенденції, 

що виражається у принципово нових художньо-пластичних ідеях 

художників.  Прикраси стають неодмінною складовою художніх виставок 

цього періоду, де вони потрапляють під вплив станкових видів мистецтва — 

скульптури, живопису, графіки, активно розвиваються в бік образності, 

емоційності, ускладнення образотворчих прийомів. Поряд з традиційною 

орнаментальністю, захопленням національними мотивами, однією з 

основних формотворчих тенденцій мистецтва прикрас стає зацікавлення 

альтернативними матеріалами, властивості яких вплинули на форми 

прикрас. Починаються пошуки принципово нових образних і абстрактних 

форм, у яких художники намагаються виразити власний творчий характер і 
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концепції. Відбувається зміщення від об’єкта до процесу. Цей напрям 

представлений передусім поколінням молодих майстрів, творча діяльність 

яких, припадає на початок ХХІ ст. 

Від другої половини ХХ ст. з великим розмаїттям сучасних та 

історичних стилів, їх поєднання, значно ускладнюється класифікація 

мистецтва за жанрами та стилями, низка критиків та істориків мистецтва 

сходяться на думці, що сучасне мистецтво характерне тим, що в ньому 

зміщуються позиції об’єктивного та суб’єктивного у творенні художнього 

образу в бік останнього. Сучасне мистецтво прикрас за рахунок розширення 

діапазону концепцій, технічних і матеріальних властивостей дозволяє 

експерименти з формою та образом, тяжіє до відсутності естетичних і 

технічних обмежень у художньому вираженні.  

            

          4.1 Пошуки образу прикрас 1970 — 1980-х років                           

Остання третина ХХ — початок ХХІ ст. в мистецтві прикрас позначена 

процесами пошуків нових художніх образів, еволюції матеріалу, форм у 

творах.  

У мистецтві ХХ ст. пошуки художніх образів набувають нових 

обертів, які виражаються у інтерпретації старих і нових образів. Мистецтво 

виражає дійсність через призму художніх образів. Художній образ, 

сформований на тлі творчих суперечностей, має свої специфічні 

особливості, серед яких — метафоричність, асоціативність і 

парадоксальність. Ці властивості художнього образу апелюють до поєднання 

об’єктивного та суб’єктивного начал. У декоративно-ужитковому мистецтві 

превалюють об’єктивні образи, які характеризуються чуттєвим 

переосмисленням на первинному рівні — інтерпретації, повторенні форм. Це 

образи природи, історії, міфології, сакральні образи. Саме ці архетипи 

образів були присутні в художніх прикрасах українських авторів 1970 —

1980-х років.  У 1990 — 2000-х роках художники звертають увагу на 



117 

 

проблеми масової культури, соціальні теми, екологію, такі образи часто 

наповнені іронією та сарказмом. Таким чином художники реагують на стан 

сучасного суспільства.  

Образи суб’єктивного характеру доволі рідко зустрічаються у 

декоративно-ужитковому мистецтві та прикрасах зокрема. Їм притаманна 

заглибленість у внутрішній світ, відстороненість, що більше властива для 

сучасних візуальних мистецтв.  

У 1970 — 1990-х роках художникам прикрас України властиві 

експерименти в стилістиці, пошуку форм, нових образів. Якщо провести 

паралелі із західноєвропейськими прикрасами цього періоду, то тут творче 

вираження ґрунтувалося на експериментах форм, матеріалу та концепцій. В 

Україні, з огляду на історичні обставини, цей процес був менш динамічним, 

характеризується творчим експериментом у формах і образах у контексті 

ювелірних традицій.  

Зв’язок форми та матеріалу є неодмінним у процесі створення 

прикраси. Ці два поняття взаємопов’язані між собою і доповнюють одне 

одного. Організація форми, виходячи з функції форми як гармонійної 

структури прикраси, має особливе значення для художника. Форма, у свою 

чергу, залежить від матеріалу та техніки обробки, які визначають пропорції, 

масштаб, нюанс, контраст, ритм, колір прикраси, а також задає напрями 

художнього вираження.   

Уже на початковому етапі дослідження форми слід відзначити 

принципову відмінність українських художників прикрас останньої третини 

ХХ ст. від західноєвропейських, яка полягає в різному ставленні до 

взаємозв’язку твору з людиною: історично склалося так, що в Європі ця 

позиція від початку була революційною, з агресивними формами та 

експериментами, на відміну від гармонійних, утилітарних і пластично 

адаптованих прикрас в Україні. Ця властивість мала особливе значення під 

час вибору форм прикрас у творчості українських майстрів.  
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Художники 1970 — 1980-х років у творчості зверталися до загальних 

усталених форм, а у виборі матеріалу орієнтувалися на коштовні матеріали, 

— золото, срібло, металеві сплави (латунь, мельхіор), каміння. Така 

тенденція вибору матеріалу в прикрасах була зумовлена естетичними та 

художніми смаками суспільства, системою художньої освіти, відповідними 

історичними умовами. У 1980 — 1990-х роках прикраси збагатилися 

перетвореннями у стилістичній та образно-пластичній сфері шляхом 

розширення тематичного діапазону.  

На створення прикрас впливало образотворче мистецтво, особливо 

скульптура, завдяки якій художники розробили власні системи відкритої та 

замкненої композиції, орієнтованих на два фактори: людину та 

експозиційний простір. Це знайшло відображення і в окремих предметних 

формах прикрас, і в парюрах чи гарнітурах. По суті, такі ансамблі прикрас 

розвивали декоративну, пластичну чи навіть сюжетну тему в рамках однієї 

композиції.  

Образи природи були присутні у творчості багатьох українських 

художників прикрас. Особливо образи рослинного світу втілювались у 

створенні жіночих прикрас. Найповніше такі образи виражені в ансамблях 

прикрас, так званих гарнітурах, які включали нашийні прикраси, персні, 

сережки, брошки і т. д. Для всіх елементів ансамблю була характерна 

спільна художня мова образу. У 1970-1980-х роках гарнітури прикрас стають 

своєрідною і актуальною формою образного вираження. У гарнітурі прикрас 

художникам вдавалося віднайти таку форму, яка б відповідала всім його 

елементам і складала ансамбль. Завдяки цій формі художники втілювали 

творчі задуми та надавали прикрасам художньо-образного звучання. Так, 

спостерігаємо багате колористичне звучання кольорового каміння та металу, 

як, наприклад, у ювелірних роботах С.Вольського, у яких він поєднує 

бірюзу, золото, срібло та емалі. У виборі образних форм художник 

орієнтується на світ природи, рослин. Прикраси нагадують букети та 
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суцвіття квітів, листя, які стають основним композиційним центром творів  

(Рис. 4.1.1). 

Станіслава Вольського можна з упевненістю назвати одним з тих 

майстрів, хто своєю творчою роботою в галузі ювелірного мистецтва в 1970-

1980-х роках активно сприяв його піднесенню і розвитку. Ранні ювелірні 

роботи митця характеризуються надмірною складністю, перевантаженням 

деталями. З часом творчий почерк митця став стриманішим, а сам автор 

вимогливішим до себе й водночас чутливішим до провідних тенденцій у 

тогочасному ювелірному мистецтві [130]. 

Роботам С. Вольського 1970 — 1980-х років притаманна поява нових 

«дизайнерських» вирішень, які точніше й повніше враховували характер 

тогочасної моди, ансамблевість стилю одягу, прикрас. Серед його робіт  

увагу мистецтвознавців привертали комплекти «Комета», «Ніжність», 

виконані з мельхіору в поєднанні з емаллю.  Вони вирізняються вишуканою 

формою, простотою і елегантністю. У своїх витворах автор також майстерно 

підкреслював красу каменя, не руйнуючи його природної форми й рисунку, 

вдало знаходив пропорції кожної речі, з великим смаком вводив елементи зі 

срібла [130]. Основними виражальними засобами стають витонченість 

рисунку та лінії, пластичність форми, відчуття властивостей матеріалу — 

металу, каменю, і в кінцевому результаті — гармонії цілого. Ювелірні 

прикраси, виконані зі срібла, мельхіору з уведенням емалей, коралу, 

перламутру, аметисту, лазуриту та інших каменів, дають неповторний 

художній ефект творчих задумів художника. У кращих своїх роботах митець 

досягає тонкого поетичного настрою, такого важливого в жіночих прикрасах  

(Рис. 4.1.2) [158, с. 1-2]. 

Рослинні мотиви присутні у творчому вираженні київських художників 

В. Хоменка, В. Балибердіна. Наприклад, гарнітур прикрас «Літо» (1977)  

Віталія Хоменка — це метаморфоза заданої теми у сріблі, напівкоштовному 

камінні та емалі (Рис. 4.1.3) [166]. Перстень і сережки виконані в одному 
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композиційному ключі, декоровані квітковими елементами, які гармонійно 

обплітають центр композиції — перламутровий овал.  

Віталій Хоменко багато уваги приділяв пошукам у матеріалах, 

технології, функціональності, експериментів з формою прикрас. У своїх 

роздумах художник зазначає: “Потрібно більше провадити експериментів із 

золота та срібла, нових металів та їхніх сплавів, використовувати декоративні 

та оптичні ефекти кольорів, фактур, застосовувати найрізноманітніші 

технологічні досягнення нашого часу, — тільки так може розвиватися 

вітчизняне ювелірне мистецтво” [39, с. 66-68].  

У своїх творах 1970 — 1980-х років, В. Хоменко надавав перевагу 

таким матеріалам як срібло, золото в поєднанні з коштовним камінням — 

діамант, гранат, топаз, аквамарин, берил. Твори майстра цікаві неповторною 

авторською технікою, поєднанням традицій і аванґарду, митець надавав 

творам геометричних форм (Рис. 4.1.4) [39, с. 67]. 

Київський художник Володимир Балибердін у сфері ювелірного 

мистецтва працює від 1970-х років [161]. Тоді він одним з перших звернувся 

до традицій українського народного мистецтва в поєднанні з лаконічним 

дизайном прикрас. У своїх творах художник використовує різні матеріали 

ювелірного мистецтва. Особливе місце у творчості В. Балибердіна займають 

жіночі прикраси — підвіски, брошки, сережки, браслети, які він виконує, 

віртуозно володіючи прийомами художньої обробки срібла, золота, слонової 

кістки, перламутру, коштовного каміння (Рис. 4.1.3). 

Срібний гарнітур В. Балибердіна «Весільний» (1986) складається з 

пари сережок і брошки, виконаних технікою ритування, та декорований 

рослинними мотивами. У стилістичному наповненні гарнітур інспірований 

формами давньоруських прикрас (Рис. 3.1) [165]. 

Цікавим є творче переосмислення анімалістичного образу в сережках і 

броші гарнітуру «Дикобраз» (1991) київського ювеліра О. Гулько (Рис. 

4.1.5). Форми прикрас стилізовані більш абстрактно та втілені в сріблі з 
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доповненням яшми. Одеська художниця Алла Подгорецька в гарнітурі 

«Аметистовий» (1985) делікатно, вплетенням квітів зі срібла та аметистів, 

втілила художній образ весни (Рис. 4.1.6) [166]. 

Поряд з професійними митцями-ювелірами в 1970 — 1980-х роках 

працювали художники-аматори Д. Футорський, В. Волощак, І. Турчин. 

Прикраси цих художників складають дуже важливий матеріал у нашому 

дослідженні, оскільки вони по-новому почали трактувати прикрасу, 

втілюючи сміливі художні образи та застосовуючи нетрадиційні для 

ювелірного мистецтва матеріали.  

Дарій Футорський, львів’янин, науковий співробітник кафедри фізики 

напівпровідників Львівського національного університету імені І. Франка, є 

автором жіночих ювелірних прикрас — перснів, кулонів, сережок. У своїх 

творах художник звертався до металопластики, яку доповнював деталями, 

виконаними в техніці філіграні. Автор працював зі сріблом, напівкоштовним 

камінням — агат, халцедон, бірюза. Його авторській манері притаманна 

характерна риса — при певній скромності срібної оправи показати красу 

обробленого каменя (улюблений — агат). Адже зріз саме цього каменя дає 

неповторність рисунків, різноманітних «пейзажних образів». Зрізи 

«мохових», казахських, німанських агатів, таких різних за кольором (жовті, 

бежеві, сині, червоні), рисунком, грою тонів, дають можливість для польоту 

фантазії та творчості майстра, який саме під рисунок каменю і створював 

певну оправу. Серед кращих його робіт початку 1980-х років було відзначено 

перстень з чорним агатом «Чорне полум’я», кулони з бразильським і 

«моховим» агатом. Як зазначав автор, його прикраси дозволяють підкреслити 

індивідуальність, акцентувати увагу на деталях образу [90, с. 32].  

Львів’янин Всеволод Волощак, стоматолог за освітою, звернувся до 

виготовлення прикрас 1974 року — мав намір виготовити дукач для 

дружини. У процесі цього експерименту перепробував різні сплави й 

захопився ювелірним мистецтвом. Після цього виготовив не лише дукач, а 
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також браслет і брошку. Цей перший гарнітур прикрас став поштовхом для 

художника-аматора, який продовжив експериментувати з іншими 

матеріалами та техніками. Митець створював прикраси в традиційних 

ювелірних техніках (литво, філігрань) і матеріалах (срібло, золото, корали), а 

також цікавився емальєрним мистецтвом. Його персні, браслети відзначалися 

дещо асиметричною композицією, оригінальною формою виробу, які він 

скромно та зі смаком декорував дрібними коралами, перламутром. У 1970 —

1980-х роках популярними були також образи народного мистецтва та 

інтерпретація історичних стилів. Натуралістичні образи квітів та 

інтерпретація народного мистецтва властиві творам В.Волощака. У 

гарнітурах «Цвіт папороті» чи «Червона калина» (Рис. 4.1.7) автор,  поєднує 

рослинні форми та елементи естетики народного мистецтва. З матеріалів 

автор обирає в переважно срібло, напівкоштовне каміння — корали, 

перламутр, які філігранно й тонко вплітає у композицію прикраси. У своїй 

творчості художник часто звертався до національних традицій та народного 

мистецтва прикрас, зокрема, до форм дукачів, які відобразилися в 

композиціях «Св. Володимир» (1987), «Візантія» (1988).  

Прикраси Ігоря Турчина, на той час провідного інженера НВО 

«Система», учасника республіканських і обласних виставок самодіяльного 

мистецтва, відзначаються застосуванням незвичного на той час для прикрас 

матеріалу — дерева. У творчості художник найбільше звертав увагу на тверді 

породи деревини — червоне дерево, горіх, грушу. Складні в роботі, ці 

породи дерева мають дуже цікаву текстуру з властивою їм кольоровою 

гамою і рисунком. Прикраси майстра — обручки, персні, коралі, браслети —

дуже пластичні, текстура матеріалу вдало поєднувалася з формою виробів. 

Часто для декорування та надання виразнішого художнього  звучання митець 

використовував вкраплення металу, виконані в техніці філіграні, та 

інкрустацію бісером, напівкоштовним камінням, як, наприклад, у гарнітурі 

«Розвиток» [91]. 
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Серед кращих творів Ігоря Турчина слід відзначити переплетені 

браслети, складні за виготовленням, вирізані із суцільного шматка дерева, а 

також гарнітур «Олімпія», прикраса для волосся «Стрибок з гантелями», 

виконані з використанням античних форм прикрас і декоровані 

геометричним орнаментом — меандром, який вдало обрамлював вирізьблені 

фігурки атлетів на прикрасах [19].  

Абстрактні образи, геометризовані форми чітко простежуються у 

творчості буковинських художників Ш. Пержана, К. Кравчука та О. 

Міхальянца із Сімферополя. Гра контрасту площинних об’ємів каменю, 

тонкої роботи зі сріблом захоплює в серії прикрас художника на тему 

«Червоне і чорне» (1985) (Рис. 4.1.4). У шпильці для волосся та броші 

художник поєднує шліфоване чорне каміння із вкрапленням червоного 

коралу [166].   

Прикраси початку 1990-х років характеризуються пошуком нових 

образно-пластичних форм. Наступним кроком на шляху пластичного 

вираження предметної форми прикрас стало застосування в композиціях 

об’ємних елементів.  

Малодослідженою, але надзвичайно плідною є творчість викладача 

кафедри художнього металу ЛНАМ Віктора Шоломія. Художник навчався в 

Талліннському художньому інституті. Перебуваючи в 1980-х роках на 

навчанні в Таллінні художник увібрав тенденції європейського мистецтва, які 

виражались у експерименті з матеріалом і пластикою форм. У Львові 

художник почав працювати в царині пластики малих форм і ювелірстві. 

Прикраси художника  — сміливе поєднання скульптурної пластики та 

ювелірної творчості, наприклад, як у серії брошей «Маленький принц. 

Втеча» (Рис. 3.3.) [162].   

Автор вбачав призначення творів не стільки в їхній функціональності, 

скільки в можливості формотворення, створенні своєрідної скульптури [159, 

с. 153]. У своїх творах художник акцентував на пластичних можливостях 
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матеріалу, а не на його коштовності, працював переважно зі сріблом і міддю. 

Для художника принципово важливим був скульптурно-конструктивний 

підхід до вирішення прикрас [162]. У багатьох випадках головним елементом 

композиційної будови є людина. Пошуки декоративності фігуративного 

зображення, пластики та можливості її втілення у матеріалі знайшли своє 

відображення у низці прикрас, присвячених інтерпретації образу ангела  

(Рис. 3.3).  Прикраси В. Шоломія за рахунок скульптурно-пластичних 

вирішень володіють рисами станкового мистецтва [162]. Серед матеріалів В. 

Шоломій використовував срібло, мельхіор, напівкоштовне каміння.  

Слід відзначити, що в пошуку художніх образів прикрас у творчості 

українських митців 1970 — 1980-х років склалися наступні тенденції: 

звернення до образів природи, інтерпретація історичних стилів і звернення 

до форм народного мистецтва. Геометричні форми, контраст кольору теж 

були присутні в прикрасах 1970 — 1980-х років. Через призму авторського 

бачення та вільну інтерпретацію бачимо оригінальні вирішення звиклих 

образів, прикрасам притаманні експерименти з новими формами, технічними 

прийомами (чернь, скань, філігрань, ритування, інкрустація) та матеріалами 

(срібло, мельхіор, перламутр, корали, коштовне та напівкоштовне каміння). 

Художників приваблює робота над формою, краса гладкої поверхні, 

виявлення естетичних якостей фактури, кольору, матеріалу. У 1970 — 1980-х 

роках втілення художніх образів у прикрасах вирішувалось ансамблево. 

Прикраси здебільшого були жіночими, тому вибір образів переважно 

орієнтований на витончені та гармонійні рослинні мотиви.  

На початок 1990-х Україна вже мала не тільки інтенсивне художнє 

життя, позначене сформованим мистецьким середовищем, творчістю 

окремих художників але й альтернативні до державної мистецької 

інфраструктури форми діяльності — приватні виставки, перші галереї, 

незалежні мистецькі видання, критика. Виникали явища, суголосні світовим 

тенденціям, які виражались у прикрасах зверненням до мінімалізму, 
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концептуалізму. Саме останній увійшов як важлива складова до мистецтва 

1990-х років, у мистецтві прикрас позначених продовженням попередніх 

тенденцій. Це було пов’язано з тим, що саме в цей період у художників 

з’явилася можливість ознайомлення із загальноєвропейськими художніми 

особливостями прикрас, контактів з майстрами Східної та Центральної 

Європи, участь у міжнародних виставках і конкурсах. Ці тенденції привнесли 

зміни в образне та формальне вирішення прикрас.  

Середина 1990-х років стає часом принципово важливого повороту в 

творчій свідомості художників прикрас — від використання традиційних 

форм, декору, матеріалів, технічних прийомів — до сучасного пластичного 

мислення, опанування нових матеріалів і технологій. Діапазон формально-

просторових вирішень, нових образних інтерпретацій мініатюрної 

декоративної форми відкрив перед майстрами широкі горизонти для 

творчості. Вони відчули свою приналежність до пластичних мистецтв і 

змогли нарешті зайняти достойне місце на вітчизняних і зарубіжних 

виставках.  

Ознайомлення зі світовим досвідом мистецтва прикрас певною мірою 

вплинуло на нівелювання провідних на той час тем у прикрасах — 

рослинних, історичних і національних мотивів. Особливе значення для 

розвитку пластичних форм мав концептуалізм, який привніс у мистецтво 

зміщення художніх завдань у бік дослідницької діяльності. Він підштовхнув 

художників до ідеї динамічної просторової системи «людина-прикраса» у 

всій складності взаємодії її компонентів. Перформанс як форма творчого 

вираження був втілений у прикрасах 1990-х років. Від цього моменту 

традиційно статична форма прикраси-декору активно еволюціонує в бік 

динамічної — прикраси-пластики-об’єкта. Взаємодія твору з людиною 

побудована і на гармонії, і на конфлікті з пластикою та динамікою її фігури, 

що дозволяє визначити цю систему як образно-пластичну. Форми та 

конструкції звичних типів прикрас тепер диктуються безпосередньо формами 
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тіла людини та модифікуються залежно від зв’язку з ним. У першу чергу це 

стосується прикрас, які мають самостійну, чітку форму, так звані «кільцеві» 

прикраси — персні та браслети. Ці форми прикрас стають популярними 

пластичними темами у творчості українських художників. Конкретні 

приклади дозволяють оцінити неординарність авторських пошуків і ширину 

їхнього діапазону.  

У середині 1990-х років молода плеяда випускників кафедри 

художнього металу ЛАМ  Орест Івасюта, Сергій Микита, Дмитро 

Ледницький декларують сміливі експерименти з формою та матеріалами у 

прикрасах. У своїй творчості вони звертаються до концептуального 

мистецтва та архаїчних асоціацій. Художники беруть активну участь у 

міжнародних виставках і симпозіумах у Чехії та Польщі. Їхні твори, виконані 

переважно зі срібла, міді, латуні, автори сміливо експериментували з 

додаванням «неювелірних» матеріалів у прикраси — дерева, шкіри, волосся, 

зубів та ін. Мистецтво цих художників сформувалося під впливом 

постмодерністичних естетичних тенденцій — концептів переживання, 

агресії, почуття, болю та інваріанти гіперреальності, підсвідомості, які 

позицінуються в постмодернізмі як окрема форма багатошарової реальності.  

 

4.2 Концепції формотворення прикрас 1990-2010 років 

Прикраси в Україні останньої третини ХХ — початку ХХІ ст. пройшли 

динамічний шлях радикальних змін від класичного ювелірного мистецтва до 

новаторських творів з альтернативних матеріалів. Актуальним є висвітлення 

особливостей цього процесу через призму творчих методів провідних 

художників прикрас, де основну увагу слід сконцентрувати на діяльності 

сучасних авторів, які працюють у альтернативних матеріалах.   

Концепції формотворення є своєрідним почерком художника, його 

творчим методом, який ми будемо розглядати з позицій вираження 

індивідуальної манери художника та його ролі в українському сучасному 
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мистецтві. Концепції формотворення ми розглядаємо в художньо-

естетичних і техніко-технологічних аспектах, сконцетрувавши увагу на 

особливостях застосування матеріалів у прикрасах як основи художнього 

вираження. Вважаємо, що необхідним у дослідженні є аналіз застосування 

матеріалів, особливостей обробки поверхні, фактури, об’єму, колористичної 

системи, способів побудови композиції та опрацювання форми (табл. 4).  

Виявляючи концепції формотворення, ми акцентуємо увагу на 

творчості молодих сучасних митців 1990-2010 років, які сьогодні практично 

не введені в мистецтвознавчий дискурс. Наше дослідження стало спробою 

самостійно зібрати, систематизувати та проаналізувати матеріал. Творчість 

митців-ювелірів 1970 — початку 1990-х років вже висвітлена та 

проаналізована в дослідженнях українських мистецтвознавців: львівських 

ювелірів — у публікаціях Р. Шмагала [151-162], Р. Шафран [150] Л. 

Шпирало-Запоточної [164], А. Блошинської [8], Н. Космолінської [80], 

чернівецьких — О. Росинської [123], київських, одеських, митців Криму — 

З. Чегусової [146], М. Скоблікової [126], О. Федорука [141], Л. Пасічник 

[110-113], С. Яценка [169] та інших. Окрім мистецтвознавців, які аналізують 

творчість художників, їхню власну творчу методику, забуті й відновлені 

техніки та прийоми декору описують самі майстри-ювеліри — С. Вольський 

[98], С. Хоменко, С. Капітонов [68]. Методика творчості молодого покоління 

митців ще не висвітлювалася повною мірою (за винятком окремих 

відомостей у каталогах виставок і буклетах), тому особливу увагу в нашій 

роботі присвячено авторським концепціям альтернативного мистецтва 

прикрас.  

У дослідженні прикрас кінця ХХ — початку ХХІ ст. було використано 

методику анкетування сучасних авторів, завдяки якій було з’ясовано: місце 

проживання та праці; освіта; основні матеріали та форми прикрас; творче 

кредо; твори (серії); джерела творчих інспірацій, концепції. У дослідженні 

еволюції форм і матеріалу ми визначили основні групи матеріалів прикрас — 
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традиційні та альтернативні. Доцільним і логічним буде хронологічне 

дослідження творчих методів провідних художників за особливістю 

застосування матеріалів.  

Серед художників, що виготовляють прикраси у 1990 — 2010 роках 

важливе місце мають молоді митці львівського творчого середовища, 

випускники ЛНАМ, які успішно працюють у сфері виготовлення прикрас — 

Орест Івасюта, Віталій Крохмалюк, Олександр Буйвідт і Майя 

Котельницька.  

Творчість Ореста Івасюти заслуговує окремої уваги. Художник разом 

із Сергієм Микитою, Дмитром Ледницьким, Романом Велігурським 

належить до покоління випускників, які активно декларували себе в 

сучасних прикрасах від середини 1990-х років. [21] Проте він єдиний 

продовжує цю справу і займає в одне з чільних місць в Україні в мистецтві 

прикраси, автор численних робіт, які отримали високе визнання на 

міжнародних конкурсах і виставках у Чехії, Польщі, Австрії, Нідерландах, 

Німеччині, США.  

У ранніх роботах О. Івасюта звертався до інтерпретації історичних тем 

і символів, що виражалося у формі прикрас і особливостях технологічного 

виконання, наприклад, як у серії прикрас на давньоруську тематику. У його 

творах ми бачимо ремінісценції давньоруського мистецтва, наприклад, як у 

нашийній прикрасі з медальйонами — бармах (1996), де автор використовує 

мідь як основний конструювальний матеріал і емалі як декоративну оздобу. 

Його творчість від початку характеризувалася неординарним 

переосмисленням тем і концепцій. Барми, декоровані емалями, 

відрізняються композицією образів-медальйонів, де фрагментарно, 

частинами, хаотично закомпоновані зображення ликів, розташовані по тлу 

металу. Перші ювелірні твори О. Івасюти виконані ще в студентські часи, 

були виготовлені з міді чи латуні та посріблені. Як зазначає сам автор, у 

студентські роки економічно важко було працювати з коштовними металами, 
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тому художники зверталися до недорогих, надаючи своїм творам 

оригінальних форм і естетичних якостей [52, c. 3]. Художник одним з 

перших почав використовувати нетрадиційні матеріали в прикрасах, такі як 

гафній, магніт, волосся, ґума, скло, монети та інші. Його твори цікаві 

передусім оригінальністю задуму, скрупульозністю та художньо-

естетичними якостями [83, с. 83-86].  

У контексті вибору форми прикраси художник звертається до 

самостійних творів-об’єктів, серед яких домінує образ прикраси-амулета, 

виражений переважно в перснях. Один із цих перснів став номінантом на 

виставці ювелірних прикрас «International Competition of Goldsmietry 

AMULETS” (1999), у м. Лєґніце (Польща). Перстень характеризується дещо 

провокативною концепцією, при одяганні прикраса, за рахунок ґумок 

поступово натягується на палець, напружується і штивнішає. У стержні 

персня автор використав волосся «коханої» людини (Рис. 4.2.1). До цього 

типу належить і  перстень-обручка з відбитками зубів «коханої» людини. Ці 

персні — це концептуальні метафори-нагадування про існування другої пари 

до персня. Новаторською прикрасою став перстень-магніт, на магнітну 

поверхню якого насипана металева стружка, що рухається змінюючи фактуру 

та рисунок. Цей перстень експонувався 2003 року в міжнародній виставці 

країн ОБСЄ «Valuable Links» (Софія-Амстердам-Відень) (Рис. 4.2.2) [227]. 

Слід зауважити, що важливе значення у творах О. Івасюти відіграє філософія 

матеріалу та концептуальне навантаження об’єкта. Творчий метод автора 

ґрунтується на вираженні авторської концепції завдяки фаховій роботі з 

матеріалом, його пластичним відчуттям і лаконічними формами прикрас.  

Однією з важливих концепцій творчості художника є звернення до 

матеріалів, які були у вжитку — старі монети, колючий дріт, скляні пляшки. 

Таким чином автор звертає увагу на красу «старих» речей, їхніх деталей. Цей 

матеріал він по-своєму трансформує, інтерпретує та застосовує у прикрасах, 

наприклад срібні персні, композиція яких складається з вертикально 
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встановлених на площині персня фрагментів срібних монет. У цій роботі 

простежується потяг автора до експериментів з фактурою твору. Тут обрізані 

канти монет ритмічно повторюються, є самі фактурними чи з написами й 

чергуванням створюють новий орнамент, фактуру матеріалу. Творчий метод 

О. Івасюти можна охарактеризувати як сміливий експеримент 

концептуального образу поряд з професійним володінням матеріалом і 

знанням його властивостей. За характером художнього вираження його твори 

володіють чіткою структурою, скрупульозно обдумані, де кожна деталь 

відповідає за іншу, якщо не технологічно, то задумом. Велику увагу 

художник також приділяє ергономіці прикрас, які, незважаючи на свої 

аванґардні форми є надзвичайно органічними на тілі.   

У кінці 1990 — початку 2000-х років в українському мистецтві прикрас 

починають працювати молодні автори, випускники ЛАМ Віталій Крохмалюк 

і Олександр Буйвідт. Творчість В. Крохмалюка вирізняється авторським 

підходом у роботі з матеріалом і експериментом форм і кольору. Прикраси В. 

Крохмалюка масивних форм, виконані в кубістичній стилістиці з елементами 

мінімалізму, велику увагу приділяє ретельній обробці поверхні металу та 

кольоровим акцентам — нешліфованому напівкоштовному камінню. 

Художник у творах надзвичайно точний, досягнув високої технічної 

рафінованості та естетичних якостей. Цикл «Автопортрет» складається з 

шести об’єктів, які втілюють концепцію художника за рахунок персня та 

його повторень створити образ автопортрету. Суть роботи полягає в тому, 

щоби показати процес спрощення форми та матеріалу і навпаки, залежно з 

якого боку оглядати, відкрити внутрішній образ автопортрета. Прототипом 

серії є срібний перстень з чіткою формою та фактурою, відбитками пальців 

автора, наступні персні все більше спрощені, повторюється лише основна 

форма, остання робота із циклу, у формі кільця, виконана в силіконі. Цикл 

«Автопортрет» був премійований 2001 року на конкурсі ювелірного 

мистецтва в м. Лєґніце, Польща.  



131 

 

У прикрасах В. Крохмалюка основним формотворчим матеріалом є 

срібло та золото, а також працює з титаном, застосовує кольорове коштовне 

та напівкоштовне каміння, завдяки такому поєднанню, його твори набувають 

поліхромного звучання. Автор сміливо вводить у композицію перснів великі 

об’ємні камені, поєднуючи їх з тонкою обробкою матеріалу та поверхні 

металу. В цьому контексті виділяються його твори 2005 — 2015-х років — 

срібні персні з масивними каменями — нефриту, коралу (Рис. 4.2.3). Так, у 

одному з них поєднано срібну й титанову обручки, на яких розташована 

прямокутна основа — кабошон, у якій встановлено камінь — тигровий 

нефрит, прорізаний горизонтальними зубцями (Рис. 4.2.4). Ключову роль в 

художньому вирішенні цих прикрас відіграє колір каменю, зазвичай 

навмисне необробленого, таким чином художник звертає увагу на його 

внутрішню красу, природні вкраплення, нерівності і т. д.   

Олександр Буйвідт, також випускник Львівської академії мистецтв 

розпочав свою творчу діяльність на початку 2000-х років. Аналізуючи його 

роботи, слід зауважити, що автор переважно працює зі сріблом, рідше 

золотом та іншими металами. У творах присутній пошук і постійні 

експерименти з формами та вираженням задуманого образу. Серед ранніх 

робіт художника цікавою у своєму задумі  є його дипломна робота “Форми 

насторою” (2003), яка безпосередньо пов’язана із символічним і 

функціональним характером таких ювелірних прикрас, як персні, виконаних 

зі срібла в поєднанні із силіконом. Автор засвідчив спробу показати ще один 

аспект прикраси, персня, — не лише утилітарний, як аксесуар, а як твір 

виставкового характеру. Стилістика твору більше схильна до мінімалізму з 

невимушеними рослинними елементами, які нагадують трави, що хиляться 

від вітру й змінюють свою форму, як і настрій автора (Рис. 4.2.5). 

У художніх прикрасах О. Буйвідта присутній постійний ритм ліній і 

площин, які повторюються в циклах перснів, браслетів, сережок, нашийних 

прикрасах, виконаних у 2003-2008 роках. Прикраси О. Буйвідта 
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неодноразово премійовані на різних спеціалізованих конкурсах та виставках 

у Чехії та Польщі. Серед останніх робіт художника особливе місце займає 

серія нашийних хрестів (2014 — 2015 рр.) кубістичних форм. Зовнішня 

частина хреста виконана зі срібла, а внутрішня частина — з титану. Завдяки 

поєднанню різних металів видимим стає контраст кольорів — холодного 

срібла та теплого синьо-червоного титану. Це поєднання автор трактує як 

християнський символ — зовнішня оболонка стримана та гладка, а 

внутрішня різнобарвна та багата. Олександр Буйвідт має безліч ідей, які 

інспірують його творчість через різні соціокультурні та особисті події, 

враження, символи [47, c.9].  

Чернівецькі митці — Костянтин Кравчук і Стефан Пержан є знаними 

в ювелірній справі, вирізняються аванґардними розробками, звертаються до 

образів концептуального мистецтва та застосовують альтернативні 

матеріали поряд з коштовними. Твори Стефана Пержана новаторські за своїм 

творчим задумом, бо на думку майстра — «без революції немає мистецтва» 

[122, с. 101]. Він створює композиції, у яких поряд зі сріблом, коштовним 

камінням широко застосовує мамонтову кістку, шкіру ската. Наприклад, 

перстень «Гламур» (2004-2007) завдяки необробленій кістці мамонта, 

вставленій у срібну рамку, виділяється поєднанням складних геометричних 

форм із вкрапленням декоративних елементів коштовного каміння, що 

властиве для стилістики ф’южн. Брошка «Політ у Всесвіті» створює 

площинно-просторову ілюзію, зокрема, завдяки застосуванню шкіри ската у 

композиції прикраси. Наділений специфічною фактурою, цей матеріал 

живописно грає з блиском срібла та цирконами, володіє футуристичними 

формами. Навіть кісточка персика знайшла місце в його ювелірних роботах. 

Стилістика футуризму домінує у творчих роботах художника, прикрасам 

притаманні гострі конструкції з шліфованого металу, вставки відкритого 

кольору, комбінація фактур і асиметрія [122, с. 101]. 
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Випусник Вижницького училища прикладного мистецтва Костянтин 

Кравчук від початку 2000-х років є учасником і призером численних 

міжнародних конкурсів прикрас. Художник не визнає мистецтва без 

експерименту, новаторства та революційних ідей і зазначає, що мистецтво 

має постійно оновлюватись [122, с. 102]. У творах автор застосовує 

традиційні матеріали — срібло, золото, напівкоштовне каміння в поєднанні з 

несподіваними сучасними матеріалами широкого вжитку — нейлоновими 

нитками, монетами, мікросхемами, компакт-дисками. Митець велику увагу 

приділяє формам, кольору, фактурі, використовує напівкоштовне каміння. 

Характерна риса його творчості — створювати не одну прикрасу, а тематичні 

колекції-ансамблі. Наприклад, кольє і сережки комплекту «Писанкове», 

наповнені пластичними візерунками черленого срібла, підкреслюють 

досконалість овалів пейзажних розрізаних агатів.  Філософія буття закладена 

в брошці «Око всесвіту» — твір у футуристичній стилістиці, закомпонований 

у формі правильного трикутника з опалом посередині (Рис. 4.2.6) У цій 

роботі поряд зі сріблом і золотом майстер застосував нейлонові нитки. 

Творчим роботам К. Кравчука притаманні стилістика футуризму з 

елементами абстракціонізму та кубістичні елементи. Футуристичні тенденції 

чітко простежуються в браслеті й брошці «Sim-Sim», виконаних із сім-карт, 

монет і срібла. Застосовуючи різноманітні техніки та несумісні, на перший 

погляд, матеріали, він досягає максимального футуристичного образу. 

Творчим кредо, як зазначає майстер, є те, «що мистецтво має відтворювати 

сьогоднішнє, прогнозувати майбутнє, віддаючи данину минулому» [53, с. 2]. 

Художник Олег Гаркус, викладач Косівського інституту декоративного 

і прикладного мистецтва ім. В. Касіяна, у дусі новаторських тенденцій 

продовжує багатовікові традиції мосяжництва гуцульських майстрів. 

Навчався художник у народного майстра Романа Стринадюка, який відродив 

майже втрачену багатовікову традицію мосяжництва та гуцульських прикрас. 

У мистецькому плані Р. Стринадюка важко назвати новатором, оскільки 
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майстер виконував копії давніх гуцульських прикрас-зґард, у деякі з них 

вносячи власні авторські інтерпретації. Олег Гаркус звертається до форм 

народного мистецтва, однак у творенні прикрас він використовує поєднання 

різних матеріалів — латунь, бронза, нейзильбер, срібло, корали, бісер, 

коштовне й напівкоштовне каміння, доповнює вироби шкірою. У гарнітурах  

«Подих шелестів» (2004) і «Сонячна феєрія» (2004) автор наділяє 

лаконічними геометричними формами нагрудні прикраси, сережки, персні, 

браслети, та застосовує поряд з традиційною для мосяжництва латунню, 

срібло, напівкоштовне каміння. У стилістиці О. Гаркус тяжіє до етніки — 

народних мотивів мистецтва Гуцульщини, що простежується у формах 

прикрас і декорі, де за основу формотворення автор використовує етнічні 

елементи, мосяжні елементи-модулі — хрести, чепраги, шелести.  

У м. Косові живе й працює ще один художник, який виготовляє 

прикраси, — викладач кафедри художнього металу КІПДМ ім. В. Касіяна, 

випускник ЛАМ Руслан Гарматюк. До виготовлення прикрас художник 

прийшов з ковальства, що чітко простежується у його творах, де  

використовує техніку ковальства, поєднує залізо, срібло, золото, наприклад, 

як у серії каблучок і сережок (2009), де форми творів нагадують химерні 

окуття чи фрагменти решіток, близькі технократичній стилістиці, їм властиві 

геометризовані форми та введення елементів конструкції в прикрасу (Рис. 

4.2.7). Окрім технократичної стилістики, автору близька етніка, звертаючись 

до гуцульського мистецтва, давніх слов’янських мотивів, автор лаконічно 

інтерпретує їх у прикрасах. Від 2010-х років Р. Гарматюк у творчості 

зацікавився технікою дамаської сталі та мокуме гане. Ці техніки 

передбачають лаконічні та органічні форми прикрас [49, с. 2]. 

Експериментуючи в цих техніках, художник, наслідуючи мінімалістичні 

форми, виконує серію перснів-обручок з доповненнями з коштовного 

каміння (Рис. 4.2.8). 
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Особливістю творення прикрас у 2000 — 2010 роках є створення 

колекцій і серій прикрас, на відміну від попереднього періоду, якому булао 

характерне створення поодиноких прикрас-об’єктів. Появу такого явища 

можна пояснити впливом західноєвропейських тенденцій, а також 

співпрацею з модельєрами та участю українських художників у показах мод 

в Україні та за кордоном. У рамках проведення тижнів моди у Львові та 

Києві (2010 — 2015) відбуваються покази ювелірних колекцій Олени 

Хомякової, Майї Котельницької, Юрія Царенка (Львів) і прикрас із 

альтернативних матеріалів Катерини Кароль (Львів), Олесі Теліженко, 

Тетяни Чорної, Люби Малікової (Київ), Хаїма Хаїмовича (Київ — Тель-Авів). 

Результатом активної співпраці художників прикрас, аксесуарів та одягу стає 

заснована в Києві творча платформа «Levels», спочатку в межах «Kyiv 

Fashion Days», яка пізніше стає місцем творчої комунікації авторів. У процесі 

еволюції форми та матеріалу прикрас початку ХХІ ст. окреме місце займають 

твори з альтернативних матеріалів. Для нового покоління авторів прикрас — 

Майї Котельницької, Юрія Царенка, Михайла Ткача, Мирослави Козар 

(Львів), Олени Савчук (Кам’янець-Подільський) — притаманне зацікавлення 

альтернативними матеріалами поряд зі сріблом і золотом.  

У середині 2000-х років, у ситуації суспільного підйому, у сучасне 

українське мистецтво прийшло нове покоління, що актуалізує нові засоби 

творчого вираження, позбавлені естетичних, технічних і матеріальних 

обмежень.   

У 2000 — 2010 роках у мистецькому середовищі Львова з’являються 

нові художники прикрас. Молода львівська мисткиня, випускниця кафедри 

художнього металу ЛНАМ Майя Котельницька за основу для своїх робіт 

обирає латунь, рідше — срібло, а декоративним наповненням їй слугує 

кольорове скло, порцеляна, дерево, яке майстриня обрамляє в метал, як 

коштовність (Рис. 4.2.9). Сама ж авторка зізнається, що її приваблюють 

масивні форми, опуклі зовні, а всередині ж пустотілі, легкі [57, с. 4]. Майя 
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сміливо працює зі складними ідеями, уважно стежить за тим, як виріб 

“працює” на тілі, а плавні лінії металу — наче прагнення вловити, 

підкреслити гармонійний рух лінії тіла людини. У своїх роботах вона 

експериментує з камінням і металами, залучає нестандартні матеріали — 

деревину, скло, порцеляну, фрагменти антикварних речей, які об’єднує в 

тендітні конструкції. Потужною інспірацією творчості художниця вважає 

естетику арт-нуво та образи й мотиви мистецтва 20-30-х років ХХ ст., які 

вона по-новому трактує та стилізує в прикрасах. Остання серія нашийних 

прикрас художниці була репрезентована на показі мод у Львові (Lviv Fashion 

Week) весна-літо 2015 та на персональній виставці «Зв’язок» у галереї 

«MelankaArt» у Львові (квітень, 2015). Серія нашийних прикрас вирізняється 

все більшою сміливістю поєднання некоштовних матеріалів, таких як дерево, 

скло, шишки, лляні мотузки в прикрасах поряд з латунню, сріблом, перлами 

та напівкоштовним камінням, поєднує раніше немислимі в прикрасах 

елементи, що характерне для стилю ф’южн  (Рис. 4.2.10). 

Серед цілком нових та перспективних художниць слід віднести 

Мирославу Козар (Львів — Мукачево) та Олену Савчук (Кам’янець-

Подільський). Мирослава Козар — випускниця кафедри художнього металу 

ЛНАМ, яка вже кілька років упевнено експериментує у мистецтві прикрас. 

Творчим кредо художниці є «створення чогось унікального і водночас 

простого. Головні особливості моїх прикрас — лаконічність, мінімалізм і 

прагнення до простоти» [56, с. 2]. У прикрасах художниця застосовує срібло 

та ювелірні техніки, основні типи прикрас — персні на кінчики пальців, 

сережки, нашийні прикраси лаконічних форм, тонкі та делікатні, без декору. 

Художньої виразності прикраси набувають завдяки мінімалізму форм, ліній і 

площин, лінія, яка оперізує палець чи прикрашає вухо, стає художнім 

засобом прикраси (Рис. 4.2.11). 2015 року художниця сміливо експериментує 

з новим для неї матеріалом — бетоном. З якого творить персні та 

перснеподібні підвіски. Новаторський характер мають геометричні та 
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масивні форми прикрас з бетону. Це масивні за розмірами персні, виконані з 

кольорового бетону білого, червоного, чорного та сірого кольорів (Рис. 

4.2.12). 

Олена Савчук — молода художниця прикрас, ювелір, випускниця 

кафедри художньої обробки металу КІДПМ ім. В. Касіяна. Авторка 

звертається до ювелірних технік і некоштовних металів (латунь, мідь, 

нікель), рідше — срібла. Форми прикрас художниці лаконічні, геометричні 

площини та півсфери втілені в перснях, сережках і нашийних прикрасах. У 

творах О. Савчук експериментує з поверхнею металу та контрасту фактур. У 

одному творі часто спостерігаємо поєднання окислені, забарвлені у 

властивий окисленню зелено-блакитний колір і відполірованих блискучих 

елементів, як, наприклад у серії сережок та перснів серій «Біля моря», 

«Невагомість» та інші (Рис. 4.2.13). Художній образ прикрас художниці 

вирізняється лаконічною мовою та мякими приглушеними тонами поверхні 

творів. Окрім окислення, художниця звертається до емалі, якою заповнює 

геометричні площини прикрас.  

Львівський художник Юрій Царенко відомий як скульптор і ювелір. У 

творчості експериментує зі сплавами різних металів, цікавиться 

гальванопластикою. Митець — скульптор за освітою і, відповідно 

властивості цього виду мистецтва простежуються в прикрасах, де він 

основну увагу приділяє формі, фактурі, художньому образу, а вже потім 

матеріалу, обираючи такий, який відповідає пластичному задуму автора. 

Твори художника нагадують скульптури для тіла, вони самодостатні як 

виставковий об’єкт, але також підкреслюють індивідуальність носія.  

Поверхні його робіт вирізняються довершеною обробкою поверхні. У серії 

перснів зі срібла (2011) по всій їх поверхні художник імітує фактуру кори 

дерева, створюючи таким чином ілюзію матеріалу. Форми прикрас 

повторюють природну фактуру та характер деревини й каменю (Рис. 4.2.14). 

Поряд з металом, для декоративного наповнення автор застосовує натуральні 
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матеріали — дерево, галька чи кістка, які органічно компонує у вироби —

серію перснів (2013).  

На початку 2000-х років в Україні сформувалася когорта молодих 

художників, які працюють у ковальських техніках і виконують прикраси з 

кованого металу, титану, дамаської сталі, мокуме гане.  

Прикраси в техніці дамаської сталі та мокуме-гане є провідними у 

творчості Андрія Дячука (Тернопіль), Руслана Гарматюка (Косів). У 

художньому контексті ковані прикраси є більш масивними, велика увага 

зосереджена на фактурі металу, ковальських техніках та з’єднаннях. 

Асортимент і форма прикрас зумовлені матеріалом — це здебільшого 

нашийні прикраси (кулони), браслети, персні, натільні прикраси доволі 

об’ємних форм. Серед художників, які працюють з кованим металом у 

прикрасах слід назвати Емілію Сидор, Ігоря Слободяна, Андрія Болюха 

(Львів), Андрія Дячука (Тернопіль). 

У техніці мокуме гане творить прикраси молодий тернопільський 

художник Андрій Дячук, який звертається до різних видів прикрас: перстень, 

наперсток, сережки та плаги. Персні художника характеризуються фаховою 

роботою в цій трудомісткій техніці поряд з об’ємними формами виробів. 

Поверхня прикрас нагадує візерункові поверхні кілець деревини й володіє 

багатою охристою кольоровою гамою відтінків. Серед робіт художника 2013 

— 2015 років слід відзначити серію прикрас «climbing jewelry» 

(«альпіністські прикраси»), інспіровану захопленням А. Дячука — 

скелелазінням. Це серія кулонів, де обов’язковим елементом виступає 

фрагмент кріплення карабіна, до якого прикріплені різноманітні деталі — 

форми фантастичних голів, стилізованих черевиків і т. д. (Рис. 4.2.15). Слід 

зазначити, що в Україні небагато художників прикрас звертаються до техніки 

мокуме гане.  

На початку ХХІ століття в українських кованих прикрасах починають 

застосовувати титан.  Металу властиві наступні художні та технічні 
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особливості — легкий, теплова обробка дозволяє відкрити палітру багатьох 

кольорів поверхні від гарячого червоного до темно-синього. Титан є менш 

пластичним матеріалом, прикраси з нього мають обємні та водночас 

лаконічні форми, без додаткового декору. Як самостійний матеріал у 

прикрасах, титан застосовують Андрій Болюх (Львів), у синтезі зі сріблом і 

золотом - Віталій Крохмалюк (Львів), Андрій Кулигін (Київ) та інші. 

Львівський художник Андрій Болюх більше відомий у мистецьких 

колах як коваль, проте особливою сферою його творчих зацікавлень є 

прикраси. Свої творчі ідеї він виражає у таких матеріалах як титан, сталь, 

нержавіюча сталь, дамаська сталь. У прикрасах автор намагається робити  

твори не лише утилітарного характеру, а й міні-скульптури в металі. Цю 

тенденцію спостергаємо в серіях прикрас на тему «Іхтіандрія» (2010-2014) 

(Рис. 4.2.16), «Артикуляція» (2010-2014) (Рис. 4.2.17), «Скіфська баба» (2010-

2014), виконані з титану та кованого заліза. Серія прикрас «Іхтіандрія» — це 

серія скелетів фантастичних риб. У цих роботах автор зацікавився 

архітектонікою вигаданого скелета, який повторюється в прикрасах, але в 

кожній роботі автора він інакший. Серія прикрас «Іхтіандрія», яка 

складається з 15-ти кулонів, була представлена на виставці «Орнаментальне 

ковальство» 2010 року в Івано-Франківську. Як зазначає автор, кожна з цих 

серій продовжується, постійно створюючи нові тематичні роботи. Кулони 

нагадують кінетичну скульптуру, оскільки складаються з багатьох частин, 

з’єднаних прошивками та кільцями, при русі тіла прикраса змінює форму, 

стає пластичною. Автор надає перевагу великим об’ємним формам, тому 

основним матеріалом обирає титан, складний у обробці, але легкий і 

пластичний, який при нагріванні змінює колір поверхні, додає декоративних 

ефектів. В цьому матеріалі художник працює з різними формами прикрас,  - 

браслетами, перснями, сережками, нашийними прикрасами. Загальною 

рисою творів Андрія Болюха, як зазначає автор, «є стилістика «антигламуру» 

[45, с. 2]  
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Львівський коваль Ігор Слободян теж звертається до мистецтва 

прикрас. Свої творчі пошуки автор виразив у серії кованих нашийних 

прикрас і перснів (2012) (Рис. 4.2.18). Серія виконана в єдиному естетичному 

ключі, де домінує квадратна форма модуля в нашийних прикрасах і перснях. 

Квадратна форма модуля, яка є образотворчим елементом формотворення 

серії прикрас, відполірована до блиску, середина затемнена патиною, або 

позолочена. Ці прикраси буле презентовані на виставці прикрас у Австрії 

2013 року.  

Доволі нетрадиційний для прикрас матеріал — алюміній — 

використовує у творчих роботах київський художник Хаїм Хаїмович. 

Алюміній рідко застосовується у прикрасах, але за рахунок фізичних 

властивостей він дозволяє створювати м’які пластичні образи. Хаїм Хаїмович 

створює з алюмінію композиції-комплекси нашийних і нагрудних прикрас і 

сережок (Рис. 4.2.19). Прикраси автора характеризуються доволі великими 

розмірами площин, плавними лініями та гармонійними формами, виконані в 

стилістиці мінімалізму з елементами стилю органік. Лаконічні, вигнуті за 

формами прикраси складаються з окремих сегментів, моделюючи складні 

кінетичні об’єкти. Також автор поєднує алюміній з мідними елементами, які 

доповнюють прикраси кольоровими акцентами. Його твори завдяки легкості 

в носінні та мінімалістичним вирішенням форм, отримали визнання в шоу-

румах на показах мод у Києві та Тель-Авіві. Зараз художник працює в 

Україні та Ізраїлі.    

У дослідженні формування образотворчих концепцій та творчих 

методів художників прикрас ми опиралися на аналіз особливостей 

застосування матеріалу, оскільки він диктує образ, форму, тектоніку, ритм і 

колір.  Основну увагу звертаємо на застосування альтернативних матеріалів 

як основних у прикрасах, де матеріал виконує різні функції: формотворчі, 

образотворчі, колористичні та інші. Серед альтернативних матеріалів слід 

виділити дві основні групи — натуральні та синтетичні матеріали. До групи 
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натуральних матеріалів належить кований метал, дамаська сталь і алюміній, 

які не використовують у традиційних ювелірних прикрасах, проте мають 

спільні технологічні характеристики, текстильні матеріали (тканина, вовна, 

шкіра), кераміка, скло. До синтетичних матеріалів належать пластик, акрил, 

полімерна глина, силікон. Використання в одному творі різних матеріалів 

виражається в «mixed-technik» і застосуванням різноманітних деталей 

вживаної техніки, скла, кераміки, акрилу та інших.  

Альтернативні матеріали в прикрасах, на яких ми зосередили основну 

увагу, є малодослідженими та також новаторськими.  

Мистецтво прикраси синтезує в собі якості та властивості різних видів 

мистецтва, серед яких важливе місце займає кераміка. З давніх часів людство 

застосовувало глину як матеріал для прикрас із кераміки. У кінці ХХ століття 

в українському мистецтві прикрас кераміка як матеріал була в досить 

широкому ужитку, проте відбуваються зміни традиційної форми. У 2000 — 

2010 роках звиклі керамічні намистини та «коралі» відходять на другорядний 

рівень, переважно до сувенірної чи біжутерної продукції. Проте над 

створенням авторських предметів, унікальних за своєю формою та змістом, 

працюють не так багато художників. Серед них важливе місце посідає 

творчість львівської художниці Олени Хомякової. Мисткиня навчалася у 

двох львівських художніх закладах — ЛКДПМ ім. І. Труша та ЛНАМ. Як 

зазначає авторка: «Навчання в коледжі характерне було тим, що тривав 

пошук спеціальності. Змінила три факультети: інтер’єр, художня вишивка, 

скульптура, отримала диплом скульптора. В академії також пішла навчатися 

новому фаху — кераміці. Тож маю дві освіти: скульптор і кераміст. На мій 

вибір — прикраси — можна сказати, впливали все і всі» [204]. До мистецтва 

творення прикрас вперше Олена звернулася 2001 року [62, с. 2]. Серед 

основних матеріалів, які використовує художниця завжди були кераміка та 

метал із застосуванням допоміжних матеріалів — скла, бісеру, дерева, шкіри, 

тканини, каміння. За основу художниця обирає традиційні форми прикрас — 
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каблучки, сережки, нашийні прикраси, броші та інші, виконані з срібла та 

латуні, у які інкрустує керамічні композиції.  

Характерною особливістю прикрас О. Хомякової є те, що вона не 

міксує матеріали, а надає перевагу одному-двом, які самостійно виражають 

художній образ твору, та приділяє велику увагу технічному виконанню 

твору, його конструкції. У прикрасах мисткиня експериментує з фактурою 

поверхні керамічних мас, надаючи їм гладкої поверхні, яка нагадує перлину 

(перстень, 2011) (Рис. 4.2.20), чи помережану кракелюром форму (перстень, 

сережки, 2013) (Рис. 4.2.21), або грубувате та зернисте тло шамоту, 

обрамлене в срібло (перстень, 2015). У творчому доробку художниці, поряд з 

окремими формами прикрас (сережки, персні, кулони, броші) вирізняються 

тематичні серії, виставково-утилітарного характеру. Серія прикрас «Біла» 

(2011) (Рис. 4.2.22), репрезентована на персональній виставці у Львові в 

галереї «Зелена Канапа». Прикраси серії виконані з кераміки, скла, перлів, 

каміння, у яких домінує білий колір. Якщо перші творчі пошуки художниці 

були на основі поєднання кераміки, вітражного скла та ювелірного 

мистецтва, то в прикрасах із серії «Біла» більше домінує скульптурне начало 

творів — це арт-об’єкти, скульптурні композиції в мініатюрі, пронизані 

стилістикою мінімалізму в естетиці лаконічного скандинавського дизайну. У 

сережках, перснях, кулонах із серії «Біла» спільним композиційним 

елементом є керамічні деталі в прикрасах, з різними фактурами, вкрапленням 

срібних і золотих полив, перлинами, з поєднанням об’ємів і матеріалів.   

Активні експерименти О. Хомякової у співпраці з київською 

художницею Богданою Хміль викристалізовуються у творчому бренді-

проекті прикрас «Olena Khomyakova&Kaza». Роботи створені в контексті 

цього проекту, позначені стилістикою «стімпанку10» і «клокпанку» із 

                                                 
10 Термін «стімпанк» або «паропанк» (англ. steampunk) — це з'єднання англійських слів, 
steam — «пар» і punk — «протест», «конфлікт». Прикраси  стімпанку присвячені 
індустріальній добі другої половини ХІХ ст. в Англії та нагадують «антикварний 
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застосуванням деталей годинників та механізмів. Концепцією цієї серії є 

застосування та переосмислення речей, які вже були у вжитку, а в прикрасах 

отримують нове життя. Деталі та механізми годинників, корки від вина та 

шампанського стають художнім наповненням прикрас із серії «12.00», 

обрамлених у срібло та латунь (Рис. 4.2.23) [62, с. 4]. Як ми бачимо, 

художниця і надалі звертається до теми надання коштовного вигляду 

буденним речам.  

У червні 2015 року після трирічної перерви, художниця репрезентувала 

нові творчі роботи на 5-й персональній виставці прикрас у льівській галереї 

«Зелена канапа». На виставці представлені персні, нашийні прикраси-кулони, 

сережки, броші, об’єднані мінімалістичними лаконічними довершеними 

формами — кулі, квадрата, виготовлені з глини, шамоту. Художниця ще 

більше приділяє уваги фактурі природнього матеріалу, демонструючи його 

без особливого декору. Творчий метод художниці виявлений у роботі з 

фактурою кераміки (шамоту, порцеляни), її природними властивостями, 

тріщинами, що нагадує японську філософію споглядання, де керамічні 

елементи прикрас стають справжніми коштовностями.  

До прикрас із глини звертається львівська художниця-керамістка Ольга 

Пильник. Серед її творчого доробку вирізняється серія прикрас із порцеляни 

(2005). У роботах авторка експериментує з формами, які стають 

продовженням одягу,  частин тіла, нагадують графічні обтічні пластини та 

скульптурні рельєфи. Стилістично звертаючись до костюму бароко та рококо 

з багатою рослинною орнаментикою, прикраси Ольги розписані ангобами. Зі 

слів художниці, «це був експеримент роботи у малих формах» [59, с. 3]. Мета 

колекції — створити ергономічні прикраси-скульптури, які можна одягати на 

тіло — персні, нашийні, наручні та натільні прикраси, які нагадують корсети, 
                                                                                                                                                             
футуризм». Це симбіоз вікторіанської естетики та сучасних технологій. Послідовники 
стилю роблять чіткий акцент на специфічні аксесуари та елементи в прикрасах: парасолі, 
окуляри, механізми годинників — клокпанк.  
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виконані технікою лиття у форму, щоби максимально повторити лінії та 

форми тіла. Ця серія була представлена на виставці керамічних прикрас у 

Відні (2005) у спеціалізованій галереї «V&V», де її високо оцінив німецький 

мистецтвознавець і колекціонер прикрас Андреас Дітер (один із засновників 

видавництва «Арнольдше», що спеціалізується винятково на публікаціях про 

прикраси та декоративно-ужиткове мистецтво).11 Серед керамічних прикрас 

О. Пильник вирізняються міжпальцеві персні з порцеляни (2005), натільні 

прикраси-корсети для талії, шиї, рук, бюсту, декоровані ангобами та 

поливами, у поєднанні зі шкірою та тканиною. Як зазначає художниця, ця 

серія не є винятком у її творчості та готова до подальших експериментів з 

формами та матеріалами.   

Об’ємні керамічні прикраси вже багато років займають важливе місце у 

творчості львівської художниці-керамістки Ольги Козлик. Діапазон її 

зацікавлень — нашийні прикраси з намистин різних форм і розмірів у 

стилістиці примітивізму, які за рахунок масивних об’ємів і конструктивних 

нашарувань мас одна на одну формують об’єкт-скульптуру на тілі людини. 

Керамічні пластини-намистини художниця декорує багатошаровими 

емалями, за рахунок яких утворюються різноманітні кольорові нюанси. 2015 

року прикраси художниці були представлені в шоу-румі Венеційського 

бієнале, де отримали багато позитивних відгуків. Джерела творчих інспірацій 

художниця черпає з мистецтва кераміки та скла Італії, Іспанії, Північного 

Середземномор’я [54, c.3].  

Молода художниця Надія Ямнич, що навчалася на кафедрі сакрального 

живопису ЛНАМ, зараз живе й працює в Італії. Поряд із сучасним 

сакральним мистецтвом (живопис, скульптура), художниця займається 

виготовленням художніх прикрас, до яких звернулась 2005 року, матеріалом 

                                                 
11 Приватна розмова автора з А. Дітером на виставці прикрас із кераміки 2005 року у Відні 
(Австрія), у галереї «V&V» 
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обрала глину двох кольорів — білу й червону. Вона звертається до нашийних 

форм прикрас, де білі порцелянові площини нагадують скульптуру, 

декоровану золотом, сріблом і емалями. Стилістика художниці схиляється до 

стилістики мінімалізму та круглих лаконічних форм, практично без декору — 

це нашийні прикраси, персні, сережки. Слід зауважити, що в її керамічних 

прикрасах простежуються мінімалістичні елементи, запозичені в 

сакральному мистецтві, зокрема позолочені деталі, що нагадують німби (Рис. 

4.2.24). Як зазначає мисткиня: «Для мене прикраса — це символ. Носіння  

прикраси — це ритуал відчуття. Коли форма підкреслює певний стан і 

якнайкраще виражає його, тоді вона вдала [63, с. 2]. 

За рахунок доступності та добрих пластичних можливостей матеріалу, 

керамічні прикраси з глини завжди користувалися популярністю, велика їх 

кількість представлена в сувенірних магазинах і відділах біжутерії. Ці твори 

ми не розглядаємо в нашому дослідженні, оскільки це роботи масового 

серійного характеру, які не відзначаються високим художнім рівнем 

виконання. Саме тому основну увагу ми зосередили на творчості уже 

згаданих митців, які трактують прикрасу як твір мистецтва, виставковий 

об’єкт, а матеріал — формотворчий та образотворчий елементи.  

Від 1980-х років Львів вважається одним із провідних центрів 

художнього скла в Україні, за ініціативи А. Бокотея тут проводяться 

міжнародні симпозіуми гутного скла. Тому саме у Львові закономірним стає 

виготовлення прикрас зі скла. Традиція застосування скла в прикрасах є 

давньою, зазвичай як матеріал для намистин та імітації коштовного каміння. 

У прикрасах скло відіграє вже не другорядну роль імітації чи допоміжного 

матеріалу, а стає основою та визначальною для форми. Окрім того, різні 

техніки виконання диктують форму прикраси. У процесі виготовлення 

прикрас зі скла застосовують техніку вітража, техніки спікання та ф’юзинґу. 

Своєрідною декоративною властивістю цих технік є створення у прикрасах 

багатої кольорової палітри, враження перетікання та м’якості.  
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Одним з перших, хто у 1980-х роках звернувся до скла як основного 

матеріалу для виготовлення прикрас, був Богдан Войтович, відомий своїми 

рукотворними намистами, перснями та браслетами з кольорового скла [36]. 

До нашого часу діапазон застосування скла в прикрасах розширився за 

рахунок використання у творах вітражної техніки, ф’юзинґу та деталей 

вживаного скла. Наталія Качмар і Віта Сойка, художниці зі Львова, 

звертаються до основ традиційного мистецтва, використовуючи за основу 

прикраси скляні намистини. Здавалось би, досить вузький профіль, проте 

їхній творчості притаманні кардинальні відмінності. Наталія Качмар 

виготовляє намистини самостійно технікою спікання, ретельно 

опрацьовуючи кожну як окремий художній твір, формуючи з них насичені 

колористичні фантазійні композиції (Рис. 4.2.25). Віта Сойка поєднує 

венеційське скло в прикрасах зі срібними деталями та монетами. В естетиці 

образів вона звертається та інтерпретує давні етнічні нашийні прикраси 

заможних жінок — зґарди, коралі та намисто, які вирізняються злагодженою 

колористикою та гармонійними формами (Рис. 4.2.26). 

Прикраси, виконані в техніці вітража, ми бачимо у творчості 

хмельницької художниці Юлії Юки, яка працює в цьому напрямку від 2005 

року. Її прикраси з вітражного скла сформовані з композицій, що 

складаються із сережок, нашийних прикрас, браслетів і перснів. У кожній 

роботі вона намагається не поєднувати великої кількості кольорового скла, а 

надає перевагу одному, максимум двом кольорам. Основний акцент у 

прикрасах художниці ґрунтується на поєднанні скла з металом, авторка не 

приховує місць спаювання та з’єднання, а навпаки — вони є неодмінними 

художніми елементами творів.  

Важливу роль у мистецтві прикраси в Україні зі скла відіграє творчість 

Олександра Боярка, випускника ЛНАМ. Навчався на кафедрі художнього 

скла, художник по склу, проте насправді своє творче вираження бачить у 

жіночих прикрасах, які виконує в популярній в останні десятиліття техніці — 
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ф’юзинґу. Обрана техніка дозволяє працювати авторові з багатством кольору, 

прикраси наповнені яскравими декоративними барвами. Шляхом невпинних 

експериментів художник віднайшов власні засоби техніки ф’юзинґу скла, які 

дозволяють втілювати у виробах широку гаму складних відтінків, 

створювати ілюзію взаємопроникнення кольорів і візуальної легкості 

прикрас. У формах О. Боярко звертається до нашийних прикрас і сережок, 

часто створюючи композиції-гарнітури (Рис. 4.2.27). Митець пропагує 

сучасні форми та аванґардні образи, не позбавлені творчого вільнодумства та 

експерименту. Доповняльним елементом прикрас є розпис золотими та 

платиновими поливами. В естетиці прикрас він дотримується імітації 

коштовності та водночас її заперечення, оскільки не приховує природних 

властивостей скла, а за рахунок кольору та форми творить коштовні 

прикраси [46, c.2]. 

У техніці ф’юзинґу працює художниця Роксолана Худоба (Львів), яка 

створила творчий бренд «Haluzka». Цей проект експериментальний, проте на 

його тлі вирізняється серія прикрас (сережки, нашийні прикраси, персні), 

яким властива спільна авторська форма — гілка чи морський корал. 

Художниця, дотримуючись однієї концепції форми, експериментує в її 

змінах під час спікання скла, з кольоровим склом, створюючи таким чином 

пластичні композиції, у яких один колір плавно переходить в інший.   

Об’ємні форми та багата кольорова палітра властива прикрасам, 

виконаним з текстильних матеріалів — тканини, вовни-повсті, ниток, шкіри, 

плетінки. Від початку ХХІ століття найпопулярнішими серед художників є 

прикраси, виконані методом валяння або фелтинґу. У кінці 1990-х років 

художники прикрас запозичили цю техніку в царині виготовлення народного 

валяного вовняного одягу. Особливою популярністю валяння користується у 

Німеччині та Австрії. Українські митці виготовляють прикраси в техніці 

сухого або мокрого валяння, часто поєднуючи їх. Для декорування валяних 

прикрас використовують бісер, шовк, мереживо. Серед видів текстильних 



148 

 

прикрас найпоширенішими є броші, нашийні прикраси, сережки, натільні 

прикраси, рідше зустрічаються персні. Окрім вовни, художники працюють з 

тканинами, шкірою, нитками в техніках фриволіте12, канзаші13 та сутаж14. 

Стилістика текстильних прикрас досить широка, тут присутні й геометричні 

форми, які мають риси кубізму та абстракціонізму, найпоширенішими є 

стилізовані рослинні та зооморфні форми прикрас. Останніми роками 

простежується поєднання різних деталей — матеріалів, стилів, технік і квітів. 

Прикраси характеризуються об’ємними формами за нашаруваннями різних 

тканин і фактур, використанням принтів, в’язаних елементів, мережива, 

бахроми, хутра. Крім того, велику увагу приділяють швам, необробленим 

краям текстилю, які стають естетичним акцентом прикрас.  

В останні десятиліття особливою популярністю серед художників 

прикрас  користується техніка валяння, де за матеріальну основу 

використовуються вовна та шовк. У техніці валяння з вовни на початку 2000-

х років почала працювати львівська художниця Марія Опалинська, яка 

формує нашийні прикраси, персні, сережки, броші. Теми образних вирішень 

прикрас художниці інспіровані народним мистецтвом і рослинними 

мотивами, які відтворені в серії нашийних прикрас із вовни. Особливістю 

прикрас із вовни є те, що цей матеріал дозволяє виконувати роботи об’ємних 

форм і різноманітних кольорів. Київська художниця-модельєр Олеся 

Теліженко звертається до виготовлення прикрас з вовни та інших 

текстильних матеріалів. Свої роботи художниця створює до колекцій одягу, 

формуючи таким чином загальну композицію. Наприклад, до колекції 

«Таткова витинанка» (2010) О. Теліженко працювала разом з київською 

майстринею Ольгою Троян, де була використана вовна, валяна в намистини, 

                                                 
12 Фриволітé (від фр. Frivole — легкий, порожній) — техніка плетіння ручного мережива. 

13 Канзаші — японська техніка виготовлення прикрас з шовкових стрічок. 

14 Сутаж — шовковий плетений шнур, з якого виготовляють прикраси. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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а потім розписана акриловими фарбами. 2009 року художниця створила 

серію прикрас із вовни, які за формою імітують давньоруські ювелірні 

прикраси (Рис. 4.2.28). У створенні цієї колекції художниця намагалася в 

техніці валяння відтворити художні властивості емалей, технік карбування, 

лиття.  

У текстильних техніках творення прикрас працює молода київська 

художниця Люба Малікова. Незважаючи на молодий вік, мисткиня сміливо 

репрезентує свої твори на міжнародних виставках (Лондон, Москва, Берлін). 

Сферою її творчих зацікавлень є візуальне мистецтво (Л. Малікова навчалася 

на кафедрі монументального живопису НАОМА) та прикраси, які вона 

поєднує у своїх концептуальних образах. Художниця мислить просторово, 

створюючи виставкові об’єкти великих розмірів, які вона відмодельовує у 

прикрасах, які стають частиною експозиції виставкового простору. Такий 

принцип бачимо в проекті «Landigs series» («Пейзажна серія») (2009-2011). 

Тема проекту присвячена ландшафтам, художниця з вовни моделює форми 

рельєфів гір і долин у виставковому просторі (Рис. 4.2.29). За таким самим 

принципом побудована серія нашийних прикрас проекту, але вже у мініатюрі 

(Рис. 4.2.30). У цих роботах художниця велику увагу приділяє матеріалу, 

його нашаруванню, м’яким пластичним властивостям. Проект 

«Розгалуження/Branching out» (2010) — це монументальні скульптури (Рис. 

4.2.31), геометричних форм і складної конструкції, виготовлені з вовни та 

повторені в мініатюрі як прикраси — броші, нашийні прикраси, які можна 

одягати безпосередньо на тіло («wearable art»15).  Концепцією проекту є тема 

«Розгалуження», зі слів художниці, «кожна точка передбачає можливість 

руху в різних напрямках. Розгалуження — це картографія обраних 

траєкторій, але, одночасно, і універсальна структура, що відображає 

потенційну множинність вибору » [58, c. 7]. У колористичному вираженні 

                                                 
15 витвір мистецтва, який одягається на тіло чи одяг, сучасна тенденція в прикрасах. 
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художниця застосовує чорний, червоний та білий кольори. До комплектів 

прикрас художниця також створює об’ємні роботи — скульптури, графічні 

композиції та відеоарт. Тут ми можемо говорити про зовсім нове явище в 

українському мистецтві, де прикраси виходять за межі утилітарності, є 

повноцінним виставковим проектом у контексті візуальних мистецтв.  

 Використання тканин у прикрасах ми простежуємо у творчості 

київської художниці-модельєра Оксани Ґудзик, яка працює в техніці печворк. 

Її пріоритетом є різноманітні броші з кольорових тканин, декоровані 

намистинами, бісером, металевими деталями в стилістиці бохо. З тканинами 

в прикрасах працює також ужгородська художниця Ліна Дегтярьова. Загалом 

вона працює з нашийними прикрасами, які формує з фрагментів тканин, 

мотузків, з різними деталями — заклепками, замками, ґудзиками. У своїй 

естетиці прикрас художниця імітує коштовності, замінюючи їх дешевими 

матеріалами (Рис. 4.2.32). 

Серед текстильних методів творчого вираження слід звернути увагу на 

шкіру. Київська мисткиня Олена Черкашина від початку 2000-х років працює 

винятково зі шкірою та експериментує з формою та ритмом конструктивних 

деталей. У своїй творчості вона експериментує з нашийними прикрасами 

об’ємних розмірів, геометричних форм і ліній. Прикраси зі шкіри володіють 

пластичністю матеріалу, можливостями роботи з кольоровими нюансами та 

гладкою поверхнею. У нашийних прикрасах-ланцюгах зі шкіри О. 

Черкашина імітує з’єднання металевих ланцюжків і переосмислює їх у 

новому матеріалі, досягаючи цікавих ритмічних ефектів.  

Схожі принципи творення прикрас зі шкіри бачимо у творчості 

тернополянки, випускниці ЛНАМ Ольги Тимцан-Какарази. Слід зазначити, 

що в її прикрасах переплелися фахові навички кравця та дизайнера 

інтер’єрів (такі дві освіти вона отримала). До створення прикрас О. Тимцан-

Какараза прийшла з виготовлення колекцій одягу. Як каже сама художниця, 

«працювала зі шкірою і зрозуміла, що одяг із неї не змогла б носити, а 
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прикраси… це щось цікаве і нестандартне. Форми моїх прикрас 

народжуються із танцювальних ритмів: і в танцях, і у плетінні присутня 

пластика» [84, с. 420]. У прикраси з натуральної шкіри, а переважно це 

нашийні прикраси та сережки, дизайнерка вплітає натуральне каміння, скло, 

кераміку, скляні намистини (Рис. 4.2.33). Прикраси О. Тимцан-Какарази 

призначені для сучасної жінки, яка живе в динамічному русі. Форми, об’єм, 

наповнення прикрас змінюються відповідно до настрою та переживань самої 

художниці. У своїх роботах авторка завжди враховує індивідуальність 

людини, підбираючи кожен елемент до її зовнішності та характеру.  

Практика використання синтетичних матеріалів у прикрасах в Україні є 

досить новою. Ці матеріали стали доступні художникам недавно, і не в 

такому широкому спектрі, як за кордоном, тому це нове явище, яке лише 

починає формуватися в Україні. Творчі образи художники втілюють у таких 

матеріалах як пластик, акрил, полімерна глина та силікон, до яких 

звертаються сучасні українські художники прикрас. Спершу була доволі 

складна ситуація з матеріальним забезпеченням у зв’язку зі складністю 

придбання цих компонентів. Однак на сьогодні вона змінилася в позитивний 

бік, багато сучасних матеріалів стали доступні художникам. В Україні в цій 

сфері маємо справу з живим творчо-експериментальним процесом, який 

лише починає формуватися у вітчизняному мистецтві. Творчі пошуки, поки 

що небагатьох художників, із цими матеріалами є дуже цікавими й варті 

уваги мистецтвознавців.  

Київська художниця, Тетяна Чорна, випускниця НАОМА за 

спеціальністю архітектор-художник, уже близько десяти років плідно працює 

в мистецтві прикраси та сповнена творчими ідеями концептуальних прикрас, 

виконаних з різних видів полімерів. До художніх прикрас художниця спершу 

зверталась як до хобі, але згодом вони повністю заповнили її творчий та 

професійний простір. Вона звернулася до сучасних пластичних полімерних 

глин, використовує 3D-поливи, лаки, силікони, рідкі полімери, які часто 
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змішує, випробовуючи їхні властивості, та доповнює різними елементами, які 

потрапляють під руку — каміння, золото, срібло, дерево, тканини. І в 

матеріалах, і в техніках художниця намагається не обмежувати себе, не 

боячись творчого експерименту. У прикрасах найчастіше звертається до 

броші, намиста, шпильки, ґудзиків. Велику увагу приділяє роботі з 

поверхнею виробів, надає їм різних художніх ефектів та імітацій, 

приховуючи фактуру матеріалу таким чином, щоби не було зрозуміло, яким 

способом це зроблене. Зазвичай Тетяна обирає тему і створює серію прикрас: 

брошки, намиста, шпильки, кулони, краватки та припінки для краваток, 

ґудзики, каблучки, запонки, сережки, браслети тощо [61, с. 5]. 

Одним з перших серійних проектів художниці стали «Прикраси міста» 

(2010) — з формами у вигляді частин міста, які можна одягати на тіло. До 

цієї теми художниця прийшла випадково, одного разу повертаючись в 

громадському транспорті, через вікно побачила балкон, завішаний білизною 

та загромаджений непотребом. Її вразила ця картина своєю спонтанністю та 

абстрактим безладом. Серія з’явилася з протиріччя, зі слів художниці, «вона 

зрозуміла  що обожнює своє місто, яке водночас дратує. Дратує своєю часто 

безглуздістю, небажанням ставати сучасним європейським містом, але й 

приваблює специфічною романтикою» [61, с. 6]. Є речі, повз які неможливо 

спокійно пройти: білизна, що сохне на подвір’ї або балконах; балкони, дивні 

за формою та забиті всіляким хламом; люки, ще з радянським дизайном 

малюнка; кумедні старі заржавілі гаражі; вікна будинків, що світяться вночі; 

шматки неба, обрамлені фронтонами будинків, та багато іншого, що стало 

джерелом для інспірацій Т. Чорної. Таким чином виникла серія нашийних 

прикрас, які нагадують багаторядні шнурки з завішаним одягом, іграшками, 

ритмічні серії речей (Рис. 4.2.34). Прикраси виконані з пластику, кожна 

деталь прикріплена окремо, тому під час руху людини всі частини намиста 

починають гойдатись, ніби від вітру. Як зазначає художниця, «робота над 
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цією серією нагадує полювання, оскільки місто динамічне, змінюється, 

підказує нові сюжети» [208]. 

Прикраси — броші, намиста — на тему «Жуйки» (2012) входять у 

серію «Прикраси міста», виконані з полімеру, форма імітує жуйку, з якої 

створені всі можливі форми прикрас (Рис. 4.2.35). До цієї теми художниця 

звернулася не випадково, а, як зазвичай у її роботах переважають 

спостереження та історії з буденного життя. Ідея прийшла з дитинства, коли 

жуйки були предметом розкоші для дітей, які жували довго, ховали за вухом, 

а потім забували, вони опинялись у волоссі, на одязі. Як зазначає Тетяна, «у 

дитинстві було страшенно прикро, що предмет, який так довго і дбайливо 

оберігався, треба було викинути. «Коштовність» залишалась на волоссі та 

одязі, — таким чином художниця прирівнює ці пам’ятки дитинства до 

діамантів» [61, с. 7]. 

Прикраси Т. Чорної до серії «Із книги чеків» (2010) — ще один образ із 

щоденного життя. За основу художниця обрала різні магазинні чеки з 

гаманців, — зім’яті, форма яких стала джерелом у творенні прикрас — 

намиста та брошів, нагадуть нагромадження чеків на тілі (Рис. 4.2.36). 

Подібним за настроєм є серія нашийних прикрас «Графіті» (2011), де 

художниця переносить образи малюнків зі стін будівель на тіло (Рис. 4.2.37). 

Важливе місце у творчості художниці посідає серія прикрас «Я жук» (2013), 

де основною темою і формою прикрас було зображення жуків у різних 

варіаціях та імітаціях під метал, золото, кольорове каміння  і т. д. До цієї серії 

авторка також створила скульптури жуків, які доповнюють загальну обрану 

тему  (Рис. 4.2.38) [148]. 

Творчим методом художниці є експеримент з полімерними 

матеріалами, які дають широкі можливості для втілення найзухваліших ідей 

у стилістиці з елементами поп-арту та ф’южн. Постійним джерелом її 

натхнення є природа, навколишнє урбаністичне середовище міста та його 

повсякденне життя.  
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Львівська дизайнерка прикрас, випускниця ЛДКДПМ ім. І. Труша та 

кафедри образотворчого мистецтва Вищої школи мистецтв міста Зволле 

(Нідерланди) Маріанна Винар мислить у дусі стилістики абстракціонізму, її 

прикраси наповнені багатим змістом, кожен твір має свою історію та 

концепцію створення. У своїх роботах авторка використовує кольорову 

полімерну глину, епоксидну смолу, срібло та поталь. У творенні прикрас М. 

Винар звертається до сережок, браслетів, перснів, нашийних прикрас, у яких 

намагається передати гру форми, кольору та фактури. Прикраси художниці 

надзвичайно багаті колористично, наприклад, набір «Yellow ring and 

necklace» (2013) (Рис. 4.2.39), виконаний у насичених яскраво-жовтих 

кольорах і з доповненням чорного на контрастних нюансах. Її прикраси 

насичені стилістикою абстракціонізму, яка відображається у абстрактних 

формах творів і вібруванні кольорових акцентів. Окрім того, художниця 

захоплюється творчістю голландського дизайнера прикрас Поля Дере, який 

експериментував з полімерами яскравих кольорів поряд зі сріблом і 

нержавійною сталлю. Чи інший твір — брошка художниці «tribute to Yves 

Klein» (2015) (Рис. 4.2.40), виконана з полімерів з елементами латуні та 

розписана акриловими фарбами. Як ми бачимо, у прикрасах художниці 

переважає живописне начало, вона багато уваги надає кольору, його 

звучанню на тілі. У творах М. Винар відчувається своєрідне загравання з 

матеріалом, вона легко імітує різні поверхні та фактури. Полімерна глина, як 

зазначає авторка, «дає безмежні можливості технік, це експеримент, який 

ніколи не завершується» [48, с. 2]. 

У образотворчому та декоративно-ужитковому мистецтві України 

2010-2015 років спостерігаємо певну «втому» від концептуального мистецтва 

та мінімалізму. Сфера творчих зацікавлень апелює до зображальності, 

кольору та фігуративності в прикрасах. Ці риси простежуються у творах 

художниць Т. Чорної (Київ), Л. Малікової (Київ), М. Винар (Львів, виконаних 
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з альтернативних матеріалів, оскільки вони володіють кращими пластичними 

властивостями.  

Прикраси художниці Ліни Дегтярьової (Київ-Ужгород) вирізняються 

об’ємними кінетичними образами. До прикрас вона звернулась ще на 

початку 2000-х років, експериментуючи з різними матеріалами — тканинами, 

металевою сіткою, бісером. У процесі творчих пошуків художниця 2012 року 

започаткувала власну лінію прикрас «Liniyka Jewelry». Її серія «Тactile» 

(«Тактильність») втілює ідею руху прикраси на тілі та її зміни. Нашийні 

прикраси, сережки із цієї серії виконані із застосуванням армувальної сітки, 

наповнені перлинами та бісером. Трубчасті, конусоподібні за формою 

прикраси від руху тіла починають коливатись, від цього починають 

пересипатися перлини в намистах. Намисто «Cotton» («Бавовна») (2015) 

асоціативно нагадує за формою пух, пір’я, квітку бавовни (Рис. 4.2.41). 

Нашийні прикраси, інспіровані мистецтвом Ренесансу, — «Чорно-білий 

меланжевий буф» (2015) та «Гра з гравітацією» (2015) (Рис. 4.2.42), при русі 

та різному куті фіксування, викликають рух скляних перлин, змінюючи 

зовнішній вигляд прикраси.  

Джерела творчих інспірацій в образних вирішеннях художниці сягають 

своїми коренями мистецтва Ренесансу та бароко. Наприклад, нашийна 

прикраса «Ghirlande» («Гірлянда») (Рис. 4.2.43), яка за формою нагадує 

гірлянду, присвячена цікавому епізоду з життя італійського художника 

Гірландайо. Як зізнається авторка, «у книзі життєписів Джорджо Вазарі 

довідалась, що Гірландайо — це псевдонім. Батько відомого Доменіко 

Гірландайо, Томмазо Біґорді, був ювеліром, придумував і створював для 

флорентійських панянок прикраси. Їх носили на голові й називали 

«гірлянди». Це був надзвичайно модний аксесуар тих часів, і син змінив собі 

через це ім'я» [50, с. 3]. 

Простими засобами (сітка, скляний бісер) художниця втілює в кожній 

прикрасі інший авторський задум — концепцію, наприклад, намисто «Charles 
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Rennie» присвячене творчості Чарльза Ренні Макінтоша, ідеолога 

шотландського арт-деко, віртуоза поєднань вишуканих ліній з великими 

площинами, чіткості конструкцій з контрастними фактурами (Рис. 4.2.44). 

Прикраса «Charles Rennie» поєднала в собі елементи тактильної колекції та 

текстильні китиці з намистинами з якісного пластику. Вплив Сходу, яким 

марили в ті часи всі художники арт-деко проявився в двох характерних 

кольорах прикраси — бронза та лазур. Симетрія, контраст фактур, поєднання 

великих деталей з тендітними лініями, зручність і функціоналізм — творче 

кредо художниці прикрас Ліни Дегтярьової [50, с. 3]. 

Як ми бачимо, сьогодні в мистецтві прикрас із альтернативними 

матеріалами працює багато художників, у творчості яких актуальним є 

застосування не лише одного матеріалу, а й експерименти зі змішування 

різних, часами діаметрально протилежних матеріалів, надання їм різних 

фізичних і художніх властивостей. У дослідженні творчого методу основну 

увагу ми сконцентрували на застосуванні матеріалів у прикрасах, які ми 

виділили у дві групи — традиційні матеріали та альтернативні матеріали. 

Традиційними матеріалами є золото, срібло, металеві сплави (латунь, 

мельхіор), платина, коштовне каміння. Альтернативними матеріалами є 

кераміка, скло, текстиль, дерево, вторинні матеріали (recycling), пластик, 

полімерні глини, акрил та інші. Застосування нетрадиційних матеріалів 

стимулює художників до створення нових форм і пошуків концептуального 

образу в прикрасах.  

Ознайомившись із основними тенденціями еволюції матеріалів і форм у 

прикрасах, їхнього впливу на формотворення образу, можна стверджувати, 

що в процесі творчих пошуків художники, шляхом розширення діапазону 

матеріалів, який дозволив застосування більш об’ємних і складних форм, 

перейшли межу ужитковості в напрямку образотворчості. Завдяки синтезу 

матеріалів і синтезу мистецтв відбувся поступальний процес вираження 

художнього образу у відповідних формах прикрас. Ми простежили еволюцію 
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форм прикрас — від комплектів і гарнітурів, поодиноких прикрас до 

створення колекцій і серій прикрас із альтернативних матеріалів у 2000-2010-

х роках. Таким чином, розглядаючи тенденції формування образу за рахунок 

матеріалів у прикрасах останньої третини ХХ — початку ХХІ століття, ми 

спостерігаємо різноманітні художньо-образні та композиційні вирішення, що 

відображають особливості творчої діяльності митців різних поколінь і різних 

напрямів.  

 

4.3 Перспективи та напрями розвитку мистецтва прикрас в Україні.  

У 2000-2015 роках спостерігаємо активний розвиток художніх прикрас 

із застосуванням альтернативних матеріалів поряд з традиційними 

ювелірними засобами. Поступовий відхід від художніх образів історичних 

стилів у прикрасах виражався в нових формах, синтезі мистецтв, естетиці 

нових матеріалів і стилістиці.   

Формування нових виражальних засобів у мистецтві прикрас в Україні 

на початку ХХІ ст. переважно відбувається під впливом досягнень 

західноєвропейського мистецтва, зокрема образотворчого. Художники нової 

формації сміливо розривають шаблони традиційних форм творів. Свої творчі 

пошуки вони зосереджують на створенні незалежних художніх об’єктів, 

естетика яких ґрунтується на принципах декоративного та образотворчого 

мистецтв. Опираючись на світовий досвід, автори звертаються до 

провокативних форм, несподіваного поєднання матеріалів, ритму ліній, 

тектоніки об’ємів. Так, в українському мистецтві прикрас формується новий 

напрям — альтернативний. Як наслідок, ми маємо два вектори розвитку 

художньої стилістики прикрас — традиційний і альтернативний. 

Традиційний напрям опирається на розуміння прикраси, як твору 

ювелірного мистецтва. Альтернативне мислення є ближчим молодому 

поколінню художників 2000-2015 років, які звертаються до образів 
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концептуального мистецтва, акцентують увагу на експерименті форми та 

змісту, обирають сучасні матеріали.   

У нашому культурному середовищі відсутні експерименти у 

філософсько-теоретичному плані з прикрасою, як у 1970 — 1990-х роках у 

Центральній Європі, або заклики до нового сприйняття прикраси як твору 

високого мистецтва: скульптури, живопису, перформенсу. В українській 

культурній традиції на початку ХХІ ст. склалась інша матеріальна та 

інформаційна база, яка не виходить за межі декоративно-ужиткового 

мистецтва, а орієнтується на естетику та художній образ. Прикраса як об’єкт, 

невіддільний від тіла, існує в історично усталених формах. Проте 

проникнення нових матеріалів, тем, кольору, ідей ставить українські 

прикраси поряд з європейськими.  

У 2010 — 2015 роках спостерігається творче зацікавлення прикрасами 

художників з інших галузей мистецтва — архітектури, живопису, текстилю, 

скла, кераміки та інших. Художники по-різному виражають свої образи та 

концепції у прикрасах: площинні мережива будинків у нашийних прикрасах 

Т. Чорної (Київ), керамічні пласти натільних прикрас О. Пильник (Львів), 

сакральні мотиви в керамічних прикрасах Н. Ямнич (Львів), кінетичні 

напівпрозорі нашийні композиції Л. Дегтярьової (Ужгород) та інші. У різних 

творчих пошуках авторів спільними залишаються основні утилітарні функції 

(носіння прикраси) та форми прикрас (перстені, сережки, броші, кулони, 

нашийні прикраси, браслети та ін.).  

До прикрас як арт-об’єктів виставкового характеру, у яких не завжди 

були присутні утилітарні функції, художники найбільше звертались у 1990-х 

— на початку 2000-х років. Ця тенденція простежується у творчості 

художників-ювелірів О. Івасюти, В. Крохмалюка, К. Кравчука. 

Концептуальні за змістом і абстрактні за формою твори цих авторів 

неодноразово були репрезентовані на виставках за кордоном. Сьогодні, 

прикраси-арт-об’єкти набувають нових форм вираження. Київська 
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художниця Л. Малікова вводить прикраси в монументальні композиції в 

просторі, де основним акцентом є форми прикрас, які повторюються та 

інтерпретуються в середовищі. Таке поєднання на межі декоративного та 

образотворчого мистецтва є синхронним явищем до європейських процесів. 

Також у 2010-2015 роках побутує тенденція поєднання авторських форм 

образних виражень з максимальною утилітарністю, орієнтуючись на попит 

суспільства.  

Розвиток декоративно-ужиткового мистецтва та прикрас зокрема 

віддзеркалює стан сучасної української культури. Важливою складовою 

частиною мистецького життя є презентація творчих досягнень на виставках. 

Сьогодні ми спостерігаємо повільний розвиток галерейництва, арт-салонів, 

виставкової діяльності в цій сфері. Творчий потенціал сучасних митців є 

високим, проте несприятливі соціально-економічні умови гальмують цей 

процес.  

Центрами сучасного ювелірного мистецтва в Україні були й 

залишаються Київ, Львів, Чернівці, Одеса, Сімферополь та ін. Прикраси з  

альтернативних матеріалів демонструють іншу карту локалізації явища, яке 

розвивається передусім у творчих середовищах Києва та Львова. Звичайно, 

найпомітнішим осередком слід назвати Київ. Тут сформоване коло 

художників, які володіють авторським підходом у творенні прикрас. Також у 

Києві сформована більш позитивна ситуація з виставковим та інформаційним 

простором репрезентації та популяризації мистецтва прикрас. Останні кілька 

років спостерігаємо тенденцію організації виставок і галерей у мережі 

інтернет, а це зближує художників, стає доступнішою інформація про світові 

події в мистецтві прикрас. Таким є, наприклад, портал «Levels», який існує 

від 2013 року в Києві. Від того часу вже було неодноразово — двічі на рік — 

організовано покази дизайнерів аксесуарів і прикрас, експозиції, виставки і т. 

д. У Львові 2013 року почала працювати галерея прикрас «MelankaArt», яка 

спеціалізується на популяризації прикрас і ювелірних, і альтернативних, 
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надає можливість проводити виставки художникам (К. Кравчук, С. 

Вольський, Ю. Царенко, М. Котельницька, О. Савчук та ін..) і талановитим 

студентам.   

Останнім часом у середовищі художників спостерігаємо нову 

тенденцію репрезентації творів: відкриття шоу-румів — невеликих арт-

салонів, де можна ознайомитися з творами митця. Ця практика прийшла зі 

сфери моди, але зараз її використовують художники та дизайнери різних 

напрямів. Це невелике ательє, де представлені твори одного чи кількох 

авторів. Зазвичай у цьому приміщенні розташована і майстерня художника. 

Цей принцип презентації популярний серед молодих митців, які не бояться 

ризикувати. У Києві від 2014 року існує шоу-рум порталу  «Levels». 2015 

року київська художниця прикрас Т. Чорна започаткувала власний шоу-рум у 

Києві, де дає можливість репрезентувати твори іншим молодим художникам. 

У січні 2016 року львівська мисткиня М. Котельницька започаткувала «Maya 

Showroom», де представлені останні роботи авторки. Поряд з прикрасами 

художниці тут презентують одяг і кераміку сучасні львівські автори.  

Існує безліч проблем у формуванні та розвитку прикрас в Україні, 

розв’язання яких потребує, з одного боку, державної підтримки цього виду 

творчості, з іншого — виховання професійно сформованих художників. По-

перше, на сьогодні в Україні не має жодного навчального закладу, де б 

мистецтво «художньої прикраси» вивчали на рівні з іншими видами 

мистецтва, як, наприклад, це відбувається на відділеннях проектування 

прикрас у академіях мистецтв Мюнхена та Відня. Ця доволі негативна 

тенденція стосується прикрас із альтернативних матеріалів.  Сьогодні в 

Україні офіційно зареєстровано шість навчальних закладів, де є відділи 

художнього металу, на яких від одного до трьох семестрів студенти вивчають 

технології та основи композиції ювелірної справи, проте не має жодного 

відділу проектування прикрас.  
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Розвиток цього виду мистецтва пригальмовується ще таким фактором 

як відсутність спеціалізованих виставок і конкурсів. Сьогодні спостерігаємо 

збільшення масового тиражованого ювелірного виробництва, біжутерії, 

популярними стали промислові виставки, де представлені переважно 

ювелірні фірми, які ознайомлюють потенційних споживачів із своєю 

серійною продукцією, але не з художніми творами. Відсутність спеціально 

пристосованих виставкових залів галерей для експонування прикрас    

призводить до невідповідності середовища, у якому репрезентують твір, а 

отже — до спотворення враження від виробу. Брак професійних мистецьких 

критиків, симпозіумів, які б інформували громадськість про проблеми 

розвитку мистецтва прикрас, не сприяє прогресу творчих надбань сучасних 

художників.  

У мистецьких середовищах, таких як Львів, Київ, Чернівці, Косів, 

Ужгород та ін., усе більше активізується художня діяльність, яка сприяє 

оновленню сучасного мистецтва, зосереджується велика кількість 

талановитих митців у всіх реґіонах. Незважаючи на складні політичні та 

економічні негаразди, мистецьке життя в Україні, де живе й працює багато 

талановитих митців та існує система художньої освіти, творче середовище є 

досить активним.  

Протягом останніх десятиліть відбулися зміни в концепціях художніх 

образів прикрас від натуралістичних і еклектичних 1970 — 1980-х років до 

експерименту з новими матеріалами в 2000-х роках. Образні теми прикрас у 

2010 — 2015 роках розмаїті, близькі до наративу та проблем сучасного 

суспільства — поряд з іронічними образами масової культури спостерігаємо 

звернення до романтичних тем. Таким чином, мистецтво реагує на стан 

сучасного суспільства та світу.    

Сьогодні визріла потреба в репрезентації, популяризації та комунікації 

суспільства та художників. Допомагають різні мистецькі інтернет-

платформи, галереї, блоги активних молодих художників прикрас. Загалом, 



162 

 

процес комунікації між художниками є дуже важливим у ХХІ столітті. На 

жаль, у мистецтві прикрас ми не спостерігаємо активних рухів, лише 

індивідуальні ініціативи окремих художників. Майже щорічно в Україні 

відбуваються різні міжнародні події:  покази мод, симпозіуми кераміки, 

художнього скла, ковальства, текстилю, емальєрства, однак прикраси як вид 

мистецької діяльності залишаються поза межами мистецьких акцій.  

В всій Європі уже протягом кількох десятиліть існують спеціалізовані 

галереї, музеї, студії та періодичні видання, у яких висвітлюються проблеми, 

тенденції художніх прикрас. Сьогодні в Україні цього немає, але, зважаючи 

на сміливі рухи молодих художників, цей процес започаткований.  

 

Висновки до розділу 4 

Аналіз художніх особливостей прикрас в Україні останньої третини 

ХХ — початку ХХІ ст. дозволяє зробити наступні висновки — основним 

фактором пошуків форми та матеріалу українських художників прикрас є 

утилітарність і зрозумілість образів. Формується сучасне трактування 

прикраси як конструктивно-пластичної форми з використанням різних 

матеріалів та їх синтезу. У процесі еволюції матеріалу та форми прикрас ми 

виокремили характерні особливості:  

— у 1970-1980-х роках художники працювали переважно в ювелірному 

мистецтві, серед прикрас переважали поодинокі прикраси та комплекти, які 

стали формою художнього вираження. Стилістика прикрас звернена до 

історичних стилів (бароко, класицизм, модерн), етніки — 

давньослов’янських і народних мотивів, інтерпретації образів природи. У 

прикрасах переважають плавні лінії, форми, жіночі образи; 

— у 1990-2000-х роках продовжуть існувати та розвиватися форми й 

пластичні вирішення попереднього періоду, проте в середині 1990-х років 

молоде середовище художників-ювелірів Львова починає по-новому 

трактувати прикраси, створюючи поодинокі прикраси-об’єкти виставкового 



163 

 

характеру (персні, кулони-амулети, броші), художники почали звертатися до 

невластивих для ювелірних прикрас матеріалів (пластик, оргскло, дерево, 

кераміку, силікон та ін.). Автори прикрас починають брати участь у 

міжнародних виставках (у Польщі, Чехії, Австрії, Німеччині, Нідерландах та 

ін.), що розширює діапазон творчих пошуків;  

— 2000-2016 роки — це період пошуку нових матеріалів і форм прикрас, 

до яких звертаються художники з інших мистецьких сфер — керамісти, 

ковалі, склярі, дизайнери одягу, текстилю, скульптори, архітектори та інші, 

які своїми творчими методами збагачують цей вид творчості, застосовуючи 

нетрадиційні для прикрас матеріали та використовуючи художні засоби 

образотворчого та інших видів декоративного мистецтва.   

          Особливістю дослідження є те, що мистецтво прикрас представлене 

творчістю провідних авторів, що становить важливу картину основних 

тенденцій прикрас, виражених у формах, художніх образах, концепціях і 

застосуванні матеріалів. Отже, у творчості художників, які виготовляють 

прикраси, спостерігається трансформація традиційного розуміння ювелірної 

прикраси спершу до синтезу матеріалів, а потім — вираження пластичних 

образів за допомогою альтернативних матеріалів. Від початку ХХІ ст. 

художники широко застосовують нові матеріали та техніки їх обробки, які 

сприяють розкриттю пластичної виразності форми прикраси, художніх 

особливостей. Розвиток мистецтва прикрас сьогодні багато в чому 

пов’язаний з розвитком дизайну, декоративно-ужиткового мистецтва 

зокрема. Пошук засобів художньої виразності, створення декоративної 

умовності та асоціативності стають пріоритетними у створенні прикраси. 

Прикраси розвиваються у власному руслі, де крайні позиції займає 

стилістика етнічних прикрас, народного мистецтва, з одного боку, і бажання 

адаптувати виражальні засоби декоративного, образотворчого мистецтва та 

сучасного дизайну зверненням до абстракціонізму, кубізму, конструктивізму, 

мінімалізму, гай теку, стімпанку — з іншого. Перспективи розвитку 
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мистецтва прикрас безпосередньо пов’язані із створенням відповідної 

навчально-матеріальної бази, галерей, організацією виставок, публікацій і т. 

д.  
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ВИСНОВКИ 

Розвиток мистецтва прикрас, представлений етапом останньої третини 

ХХ — початку ХХІ ст., характеризується небаченим раніше розмаїттям 

тенденцій, художніх особливостей, спрямованістю до різних творчих 

концепцій. Відхід прикрас від суто ювелірного мистецтва та утвердження 

їхньої самостійної естетичної ролі в системі ужиткового мистецтва 

супроводжуються активним творчим експериментом. Еволюція від творів 

ювелірного мистецтва до прикрас із альтернативних матеріалів спричинила 

створення нової образно-пластичної системи, зумовленої новими формами та 

матеріалами. Такий творчий процес спостерігався в Європі від 1970-х років. 

В Україні тоді відбувалися власні, дещо відмінні від загальноєвропейських, 

поступові кроки оновлення художньої мови прикрас через експерименти з 

формами та матеріалами, що зумовило необхідність нашого дослідження.  

Аналіз і систематизація широкого кола залучених для вивчення та 

розкриття теми джерел, а також введення в науковий обіг нових відомостей, 

дозволяють, відповідно до мети й завдань дослідження, сформулювати 

наступні висновки: 

1. Аналіз історіографії за темою дисертації показав, що існує багата 

інформаційна база в дослідженні зарубіжного досвіду мистецтва прикрас. 

Основними джерелами стали наукові видання, монографії, публікації в 

періодичних виданнях 1970-2010-х років зарубіжних і вітчизняних авторів. 

Водночас, серед наукових розвідок відсутні ті, де б комплексно розглядалися 

особливості розвитку в Україні прикрас, виготовлених з альтернативних 

матеріалів. Окрім того, у науковий обіг введено джерела, які раніше не 

висвітлювалися ні в Україні, ні за кордоном, а саме — проаналізовано 

творчість сучасних австрійських, голландських, італійських, чеських, 

словацьких і українських майстрів останньої третини ХХ — початку ХХІ ст., 

на що й звернена основна увага в нашому дослідженні. Методика 
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дослідження ґрунтується на поєднанні історичного та системного підходів, 

які стали інтегральною сукупністю всіх обраних методів, а також прийомами 

компаративного, системно-порівняльного й мистецтвознавчого аналізу. 

2. Оскільки базові поняття роботи викликали багато суперечностей 

у термінології, ми зосередили увагу на дефініціях з урахуванням зарубіжного 

та українського досвіду. При дослідженні базових понять у роботі ми 

проаналізували низку термінологічних дефініцій англійських, німецьких, 

французьких і польських означень і дійшли висновку, що оптимальним 

визначенням цього виду сучасного мистецтва є поняття «прикраси». 

Прикраса як декор, пов’язаний з образом людини, її анатомічною будовою, 

тілом і одягом, може бути виготовлена з коштовних, напівкоштовних і 

альтернативних матеріалів, де основну роль відіграє авторська концепція 

твору. У нашому дослідженні в понятті «прикраси» ми передбачаємо 

ювелірні вироби та твори-прикраси з альтернативних матеріалів. У процесі їх 

поєднання основна увага зосереджена на мистецько-естетичних концепціях 

провідних майстрів і художніх особливостях їхніх творів. Зважаючи на те, 

що в нашій роботі зібрано велику кількість раніше не досліджуваних імен 

сучасних авторів прикрас, було укладено словник провідних художників 

прикрас Європи та України.  

3. Осередком новаторських тенденцій у мистецтві прикрас 

останньої третини ХХ ст. були країни Центральної Європи. Саме тут рух 

«нових прикрас» розвивався поступово від 1970-х до початку 1980-х 

років і отримав властиві йому художні тенденції, концепції, відображені у 

творах європейських митців. У цей час складаються основні тенденції 

розвитку прикрас: зміна парадигми трактування прикраси як твору мистецтва 

на межі декоративного та візуальних мистецтв, експерименти з прикрасами в 

практичному та теоретичному контексті, застосування нетрадиційних для 

прикрас матеріалів. Результатом цього стають зміни, які вплинули на 

формування програм у художніх навчальних закладах Мюнхена, Відня, 
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Амстердама, де актуальними є прикраси з пластику, паперу, тканини та 

інших матеріалів як засобів творчого вираження. Художники шукають 

альтернативні шляхи в дослідженні матеріалів і форм прикрас поряд із 

застосуванням коштовних матеріалів. Відтак зміна поняття «коштовності» 

вказує не на матеріальну цінність, а на вираження індивідуальності та зв’язок 

з образом людини, її тілом і одягом. Поряд з Австрією, Німеччиною та 

Нідерландами активні зміни відбувалися в Італії, де була заснована 

Падуанська школа мистецтва прикрас. У Італії митці апелюють до 

лаконічних геометричних форм прикрас, велику увагу приділяють фактурі 

матеріалу. Основним матеріалом виступає золото, до якого часто 

долучаються вкраплення синтетичних матеріалів. У Східній Європі (Чехія, 

Словаччина, Польща, Естонія, Латвія, Росія та Україна) актуальним було 

апелювання до історичних форм прикрас, народного мистецтва через 

відродження давніх технік ювелірного мистецтва (емаль, скань, зернь та ін.). 

4. В Україні становлення та формування мистецтва прикрас у ХХ 

ст. позначене багатьма перипетіями. Декоративно-ужиткове мистецтво 

України 1950-х років характеризується ізоляцією від загальносвітових 

мистецьких процесів. У 1960-х роках у літературі та мистецтві відбувається 

послаблення цензури та починається поступове оновлення творчого процесу 

в прикрасах. Від 1970-х по 2016 рік відбулися значні зміни в образному, 

пластично-конструктивному вирішеннях, видах, матеріалах і формах 

прикрас. Прикраси 1970 — 1980-х років виготовляли художники-ювеліри в 

художніх навчальних закладах (Львів, Косів, Вижниця, Ужгород, Київ). Від 

1970-х років мистецтву прикрас властиві тенденції авторського мистецтва, 

прикраси виражають не лише високу майстерність роботи з коштовними 

матеріалами, а й індивідуальну авторську манеру. Розширюється творчий 

діапазон — художники починають брати участь у всесоюзних виставках, у 

їхню творчість, за рахунок контакту з естонськими, латвійськими, пізніше й 

польськими митцями, поступово проникають мистецькі тенденції з-за 
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кордону — лаконічні пластичні форми, поєднання різних матеріалів. 1990-ті 

роки позначені зверненням до абстрактного формотворення та 

концептуального переосмислення прикрас як самостійного пластичного 

твору мистецтва. З початком ХХІ ст. свобода у виборі непередбачуваних 

матеріалів і засобів вираження прикрас стає визначальною.  

5. Дослідження художніх особливостей прикрас останньої третини 

ХХ — початку ХХІ ст. дало можливість за диференційованою структурою 

виокремити такі творчі напрями:  

— утилітарність і зрозумілість образів, відмінні від європейського 

мистецтва прикрас риси простежується у 1970 — 1980-х роках. Митці 

апелюють до ювелірних матеріалів і технік, звертаючись до народного 

мистецтва та історичних епох — від мистецтва скіфів до сецесії. У цьому 

руслі працювали провідні художники — В. Волощак, С. Вольський, В. 

Шоломій (Львів); М. Руснак (Чернівці); В. Балибердін, В. Друзенко, В. 

Хоменко (Київ); Є. Жданов, О. Міхальянц, Ю. Федоров (Сімферополь); А. 

Подгорецька (Одеса); 

— у 1990 ― 2010-х роках прикраси, поряд з попередніми 

тенденціями, починають набувати нових образних форм і концептуального 

змісту. У стінах Львівської академії мистецтв сформувалася плеяда молодих 

авторів (О. Буйвідт, Р. Гарматюк, О. Івасюта, Д. Ледницький, В. Крохмалюк), 

які почали брати участь у виставках і конкурсах за кордоном (Польща, Чехія, 

Австрія, Франція, США та ін.). Молоді автори в руслі світових тенденцій 

експериментують з техніками, матеріалами та формами прикрас, синтезують 

коштовні матеріали з нетрадиційними для ювелірного мистецтва матеріалами 

(ґума, силікон, волосся, дерево, скло та ін.). Окрім технічних і матеріальних 

експериментів авторам властива тенденція втілювати в кожному творі 

образно-пластичний задум з різноманітною художньою стилістикою.  

— нове трактування прикраси як конструктивно-пластичної форми з 

використанням різних матеріалів на зламі ХХ — ХХІ ст. На початку ХХІ ст. 
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стає помітною тенденція до розширення діапазону прикрас в Україні. Митці 

виходять за рамки ювелірного мистецтва, перебуваючи на межі 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. До прикрас 

звертаються митці-професіонали в царині кераміки, текстилю, ковальства, 

скла, дерева, моделювання одягу, навіть живопису та архітектури: О. Козлик, 

О. Пильник, О. Хомякова, Н. Ямнич (кераміка), А. Болюх, Р. Гарматюк, А. 

Дячук, І. Слободян (ковальство), О. Боярко, Л. Дегтярьова, Ю. Юка (скло), 

М. Котельницька, Х. Хаїмович (синтез матеріалів), Л. Малікова, О. 

Теліженко, О. Тимцан-Какараза (текстильні техніки), Т. Чорна (синтетичні 

матеріали) та ін. Творчі манери авторів демонструють низку стійких 

художньо-стилістичних ознак з визначеним діапазоном тем і концепцій, 

прийомів і матеріалів, поєднанням різних стилів і сучасних напрямів, сецесії, 

ар деко у творчості М. Котельницької, мінімалізму — Л. Малікової, І. 

Слободяна, Х. Хаїмовича, О. Хомякової, Н. Ямнич, запозичення природних 

форм (квітів, комах, тварин) у творах А. Болюха, А. Дячука, Т. Чорної, що 

проявляється в різноманітності індивідуальних характеристик і манер 

виконання. Аналіз розвитку мистецтва прикрас в Україні дає підстави 

вважати, що творчість українських авторів є органічною складовою 

загальноєвропейського мистецтва останньої третини ХХ — початку ХХІ ст.  
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Львів-2017 

ДОДАТОК А 

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРИКРАС У ЄВРОПІ ОСТАННЬОЇ 

ТРЕТИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

Рис. 2.1. П. Скубіц. Підшкірна прикраса. Сталь. Австрія. 1975.  

Рис. 2.2. Г. Беккер, Е. ван Леерсум. Прикраса для обличчя. Алюміній. 

Нідерланди. 1974.   

Рис. 2.3 А. Жильбер. Нашийна прикраса. Золото. Швейцарія. 1960-ті рр.  

Рис. 2.4. А. Жильбер. Кольє. Швейцарія. Золото, перли,  коштовне каміння, 

хутро. 2000-ні рр.  

Рис. 2.5. С. Перрсон. Нашийна прикраса. Срібло, аметисти. Швеція. 1960-ті 

рр.  

Рис. 2.6. Ф. Беккер. Кінетичний браслет з кульками. Німеччина. 1969. Сталь, 

нефрит, перли. Колекція Даннер-Штифтунґ, Мюнхен. Фото: Георг Майстер.   

Рис. 2.7. О. Кюнцлі. Перстень для двох. Сталь. Швейцарія. 1980.  

Рис. 2.8. Г. Беккер. Нашийна прикраса. Пластик, коштовне каміння. 

Нідерланди. 1985.  

Рис. 2.9. Р. Петерс. Брошка «Пневма-8». Срібло, рожевий кварц. Нідерланди. 

2000.  

Рис. 2.10. Р.Петерс. Брошка «Інтерно». Срібло, акрил. Нідерланди. 1995.  

Рис. 2.11. Р.Хайнце. Брошка «Подушка». Папір. Німеччина. 1984.  

Рис. 2.12. Р.Хайнце. Нашийна прикраса. Папір. Німеччина. 1984.  

Рис. 2.13 Р. Хайнце. Брошка. Німеччина. Срібло. 1989.  

Рис. 2.14 М. Шлівінскі. Брошка «Бестіаріум». Золото, скло, перли, друк, лак. 

Німеччина. 2004.  

Рис. 2.15 М. Шлівінскі. Брошка із серії «Рефлексії. Дама з Ліможу». Скло, 

порцеляна. Німеччина. 2003.  

Рис. 2.16.  М. Пінтон. Перстень. Італія. Золото, смарагд. 1990-ті рр.  
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Рис. 2.17  Дж. Бабетто. Брошка. Італія. Золото. 1990-ті рр.  

Рис. 2.18 А.-М. Занелла. Браслет. Італія. Листове золото, шовк, пігменти. 

2000-і рр.  

Рис. 2.19 С. Мархетті. Сережки. Золото, патина. Італія. 2001.  

Рис. 2.20 А. Цепка. Брошка. Срібло, каміння, лак. Словаччина 

(Чехословаччина). 1969. Колекція Міжнародного музею дизайну, Мюнхен. 

Подарунок П. Скубіца. Фото: А. Лауренцо.   

Рис. 2.21  Я. Махатова. Брошка із серії «Сімейний альбом». Срібло. 

Словаччина. 2008.  

Рис. 2.22. Я. Махатова. Брошка «Весілля» із серії «Нашарування». Срібло. 

Словаччина. 2004.  

Рис. 2.23 П. Махата. Брошка «Поза кордоном» із серії  «Незавершені 

історії/Neverending story». Срібло, емаль, кришка від пива. Словаччина. 2010.  

Рис. 2.24. П. Махата. Брошка «Двоє» із серії  «Незавершені історії / 

Neverending story». Срібло, емаль. Словаччина. 2010.  

Рис. 2.25.  П. Махата. Брошка «Абстиненція» із серії «Реконструкція». 

Срібло, зуб. Словаччина. 2004.  

Рис. 2.26.  П. Махата. Брошка «Таємниця» із серії «Зв'язок Connection». 

Срібло, кришталь. Словаччина. 2001.  

Рис. 2.27. Б. Шперкова. Натільна прикраса «Лисиця для пані». Металевий 

дріт. Словаччина. 2004. Фото М. Кравченко.  

Рис. 2.28. С. Федорова. Натільна прикраса. Словаччина. . Поліетилен, 

металевий дріт. 2003  

Рис. 2.29. П. Опоченський. Брошка із серії «Ідоли». Нефрит. Чехія. 2002.  

Рис. 2. 30. П. Опоченський. Брошка із серії «Ідоли». Нефрит. Чехія. 2002. 

Рис. 2.31. І. Сібор. Брошка із серії «Twisted circles». Сталь, пластик.  Чехія. 

1999.  

Рис. 2.32. І. Сібор. Брошка із серії «Twisted circles». Сталь, пластик.  Чехія. 

1999. 
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Рис. 2.33. О. Ковалевич. Нашийна прикраса. Срібло, мельхіор. Польща. 1970-

ті рр. Зі збірки музею Академії мистецтв в Лодзі.  

Рис. 2.34. Ювілейна виставка «Zlote kreacje» до 50-ліття кафедри дизайну 

прикрас в Академії мистецтв в Лодзі. Студентські роботи. Фото М. 

Кравченко.  

Рис. 2. 35. Ювілейна виставка «Zlote kreacje» до 50-ліття кафедри дизайну 

прикрас в Академії мистецтв в Лодзі. Студентські роботи. Фото М. 

Кравченко.  

Рис. 2.36. К. Мельк. Брошка «Кожен ангел є жахливим». Фарбоване дерево, 

чорний корал, синтетичний камінь. Естонія. 2005.  

Рис. 2.37.  В. Ансуліс. Кулон. Мідь, бурштин. Латвія. 1973.  

Рис. 2.38. Ю. Паас-Александрова. Броші. Срібло, бірюза, емаль. Росія. 1973.  

Рис. 2.39. Ю. Паас-Александрова. Брошка. Срібло, халцедон, скань. Росія. 

1972.  

Рис. 2.40. В. Поволоцька. Перстень. Срібло, штучні діаманти, лазурит. Росія. 

2001.  

Рис. 2.41. Т. Хмельніцкая. Серія прикрас з магнітним порошком та 

неодимовим магнітом. . Прозоре та кольорове оргскло, магнітний порошок, 

магніт, сталь. Росія. 2014. Фото Т. Хмельніцкої.   

Рис. 2.42.  Творча група «Мінанкарі». Комплект прикрас «Зима в Тбілісі». 

Срібло, емаль. Грузія. 2014.  

 

РОЗДІЛ 3 МИСТЕЦТВО ПРИКРАСИ В УКРАЇНІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ 

ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

Рис. 3.1. В. Балибердін. Гарнітур «Весільний». Срібло. Київ. 1986. Фото з 

сайту: http: //miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html 

Рис. 3.2. Ю. Федоров. Кольє «Половчанка». Срібло, малахіт, аметист. 

Сімферополь, Крим. 1975. Фото з сайту: 

http://miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html 
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Рис. 3.3. В. Шоломій. Броші на тему «Маленький принц». Срібло, цирконій. 

Львів. 1990-ті рр. Фото з сайту http://www.artmetal.org.ua 

Рис. 3.4. Б. Войтович. Намисто «Осінь». Скло. Львів. 1991. Фото: Доля. Arts 

exhibition. Minneapolis Madison Chicago. Fate. — [Каталог] — Львів, 1991. — 

с. 56.  

Рис. 3.5. О. Івасюта. Кулон-хрест. Львів. Посріблена мідь. 1994. Фото: 

Виставка ювелірних прикрас. [у Національний музей у Львові] Каталог/Авт. 

вступ.ст.О. Голубець. —1994. 

Рис. 3.6. С. Микита. Кулон. Без назви. Посріблена мідь. Львів. 1994. Фото: 

Виставка ювелірних прикрас. [у Національний музей у Львові] Каталог/Авт. 

вступ.ст.О. Голубець. —1994. 

Рис. 3.7. Р. Велігурський. Брошка з чорним деревом. Посріблена мідь, 

морений дуб. Львів. 1994. Фото: Виставка ювелірних прикрас. [у 

Національний музей у Львові] Каталог/Авт. вступ.ст.О. Голубець. —1994. 

Рис. 3.8. Д. Ледницький. Кольє «Полазник». Мельхіор, емаль. Львів. 1994. 

Фото: Виставка ювелірних прикрас. [у Національний музей у Львові] 

Каталог/Авт. вступ.ст.О. Голубець. —1994.  

Рис. 3.9. Я. Потрогош. Нашийна прикраса. Срібло, льон. Львів-Ужгород. 

2000.  Фото Я. Потрогоша.  

Рис. 3.10 Ш. Пержан. Прикраса «Окуляри +/- ». Срібло, емаль, напівштовне 

каміння. Чернівці. Поч. 2000-х років. Фото з сайту: www.artmetal.org.ua 

Рис. 3.11 М. Арчер. Комплект прикрас. Намисто та сережки. Напівкоштовне 

каміння, опал, срібло, позолота.США. 1995. Фото з сайту: 

http://ukrainianchi.com/Маша—Арчер—ювелір—з—українським—серце/ 

 

РОЗДІЛ 4 ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКРАС В УКРАЇНІ ОСТАННЬОЇ 

ТРЕТИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.  

4.1.   Пошуки образу прикрас 1970 — 1980-х років  

Рис. 4.1.1. С. Вольський.  Брошка «Лілія». Золото, емалі. Львів. 1990-ті роки.  

http://www.artmetal.org.ua/
http://www.artmetal.org.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD/
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Рис. 4.1.2. С. Вольський. Комплект. Мельхіор. Львів. 1986.  

Рис. 4.1.3. В. Хоменко. Гарнітур «Літо». Срібло, золото, перламутр, емалі. 

Київ. 1977. Фото з сайту: 

http://miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html. 

Рис. 4.1.4. О. Міхальянц. Брошка «Червоне і чорне». Срібло, корали. 

Сімферополь, Крим. 1985. Фото з сайту: 

http://miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html. 

Рис. 4.1.5 О. Гулько. Набір «Дикобраз». Срібло, яшма. Київ. 1991. Фото з 

сайту: http://miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html. 

Рис. 4.1.6. А. Подгорецька. Набір «Аметистовий». Срібло, аметисти. Одеса. 

1985.  

Рис. 4.1.7 В. Волощак. Гарнітур «Червона Калина». Срібло, корал, пайка, 

лиття. Львів. 1981.  

 

4.2. Концепції формотворення прикрас 1990 —2010-х років 

Рис. 4.2.1. О. Івасюта. Перстень-амулет. Срібло, ґума, волосся. Львів. 1999. 

Фото Р. Шишака.  

Рис. 4.2.2 О. Івасюта. Перстень-магніт. Срібло, магніт, мемалеві опилки. 

Львів. 2003. Фото Р. Шишака.  

Рис. 4.2.3. В. Крохмалюк. Персні. Срібло, напівкоштовне каміння. Львів. 

1999-2000. Фото В. Крохмалюка.  

Рис. 4.2.4. В. Крохмалюк. Перстень. Срібло, нефрит. Львів. 2005. Фото В. 

Крохмалюка.  

Рис. 4.2.5 О. Буйвідт. Серія прикрас «Форми настрою». Срібло. Львів. 2003. 

Фото О. Буйвідта.  

Рис. 4.2.6 . К. Кравчук. Брошка «Око всесвіту».  Срібло, опал, синтетичні 

нитки. Чернівці. 1997. Фото К. Кравчука.  

Рис. 4.2.7. Р. Гарматюк. Обручки. Коване срібло. Золото. Косів. 2009. Фото Р. 

Гарматюка. 
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Рис. 4.2.8. Р. Гарматюк. Браслет. Кольорові метали, мокуме ґане. Косів. 2012.  

Фото Р. Гарматюка.  

Рис. 4.2.9. М. Котельницька. Кольє. Латунь, кольорове скло, порцеляна. 

Львів. 2013. Фото М. Котельницької.  

Рис. 4.2.10. М. Котельницька. Нашийна прикраса. Латунь, скло, гірський 

кришталь, дерево. Львів. 2015. Фото М. Котельницької.  

Рис. 4.2.11. М. Козар. Серія сережок. Срібло. Львів. 2015. Фото М. Козар.  

Рис. 4.2.12. М. Козар. Персні. Латунь, срібло, бетон. Львів. 2015. Фото М. 

Козар.  

Рис. 4.2.13. О. Савчук. Персні із серії «Біля моря». Латунь, окислення. 

Кам’янець-Подільський. 2015. Фото А. Савчук.  

Рис. 4.2.14. Ю. Царенко. Перстень «Дерево». Сплав нікелю. Львів. 2010. 

Колекція галереї «MelankaArt». Фото Ю. Царенко.  

Рис. 4.2.15. А. Дячук. Кулон із серії «climbing jewellery». Срібло, мідь. 

Тернопіль. 2014. Фото А. Дячука.  

Рис. 4.2.16. А. Болюх. Кулон із серії «Іхтіандрія». Коване залізо. Львів. 2010-

14. Приватна колекція робіт А. Болюха.  Фото А. Болюха. 

Рис. 4.2.17. А. Болюх. Перстень із серії «Артикуляція». Титан. Львів. 2015. 

Приватна колекція робіт А. Болюха.  Фото А. Болюха.  

Рис. 4.2.18. І. Слободян. Нашийні прикраси. Коване залізо, латунь. Львів. 

2010. Фото І. Слободяна.  

Рис. 4.2.19. Х. Хаїмович. Кольє. Алюміній.  Харків — Тель-Авів. 2008.  

Рис. 4.2.20.  О. Хомякова. Перстень. Латунь, порцеляна. Львів. 2011. Фото О. 

Хомякової. 

Рис. 4.2.21. О. Хомякова. Сережки. Латунь, порцеляна. Львів. 2013.  Фото О. 

Хомякової. 

Рис. 4.2.22. О. Хомякова. Перстень із серії «Біла». Срібло, порцеляна. Львів. 

2011. Колекція галереї «Зелена канапа». Фото О. Хомякової.  
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Рис. 4.2.23. О. Хомякова& Kaza. Брошка із серії «Механізми». Латунь, скло, 

годинник. Львів. 2012. Колекція галереї «Зелена канапа». Фото О. Хомякової.  

Рис. 4.2.24. Н. Ямнич.  Нашийні прикраси. Проект «Віддзеракалення». 

Кераміка, позолота. Італія. 2010. Фото Н. Ямнич.  

Рис. 4.2.25. Н. Качмар. Намисто. Скло, фурнітура. Львів. 2010.  

Рис. 4.2.26. В. Сойка. Намисто. Венеційське скло, монети, срібло, фурнітура. 

Львів. 2014.  Фото В. Сойки.  

Рис. 4.2.27. О. Боярко. Комплект прикрас. Скло, фюзинг. Львів. 2010.    

Рис. 4.2.28. О. Теліженко. Прикраси на тему давньоруського мистецтва. 

Вовна. Київ. 2009. Фото О. Теліженко.  

Рис. 4.2.29. Л. Малікова. Прикраси/об’єкти «Пейзажна серія». Вовна. Київ. 

2009-2011. Фото Л. Малікової. 

Рис. 4.2.30. Л. Малікова. Прикраси / об’єкти «Пейзажна серія». Вовна. Київ. 

2009-2011. Фото Л. Малікової.  

Рис. 4.2.31. Л. Малікова. Скульптура та прикраси проекту 

«Розгалуження/Branching out». Вовна. Київ. 2010. Фото Л. Малікової.  

Рис. 4.2.32.  О. Ґудзик. Пектораль. Тканина, фурнітура.Київ. 2010. Фото О. 

Ґудзик. 

Рис. 4.2.33. О. Тимцан-Какараза. Нашийна прикраса «Танець». Шкіра. 

Хмельницький. 2013. Фото О. Тимцан-Какарази.  

Рис. 4.2.34. Т. Чорна. Нашийна прикраса. Серія «Прикраси міста». Пластик, 

акрил. Київ, 2010. Фото Т. Чорної.  

Рис. 4.2.35. Т. Чорна. Прикраси-брошки. Серія «Жуйки». Полімерна глина. 

Київ. 2010. Фото Т. Чорної.  

Рис. 4.2.36. Т. Чорна. Нашийна прикраса. Папір, синтетичні матеріали, лак. 

Серія «Із книги чеків». Київ. 2009. Фото Т. Чорної.  

Рис. 4.2.37. Т. Чорна. Нашийні прикраси. Серія «Графіті». Пластик, акрил. 

Київ.2011. Фото Т. Чорної.  



198 

 

Рис. 4.2.38. Т. Чорна. Броші. Серія «Я – жук». Полімерна глина, акрил. Київ. 

2012. Фото Т. Чорної. 

Рис. 4.2.39.  М. Винар. Набір прикрас «Yellov ring and necklace». Полімерна 

глина, акрил, алюміній. Львів. 2013. Фото М. Винар.  

Рис. 4.2.40. М. Винар. Брошка "tribute to Yves Klein". Полімерна глина, акрил, 

латунь. Львів. 2015. Фото М. Винар.  

Рис. 4.2.41. Л. Дегтярьова. Нашийна прикраса «Бавовна/Cotton». Полімерна 

сітка, скляний бісер. Ужгород. 2014. Фото Л. Дегтярьової. 

Рис. 4.2.42. Л. Дегтярьова. Нашийна прикраса «Гра з гравітацією». Полімерна 

сітка, бісер. Ужгород. 2014. Фото Л. Дегтярьової. 

Рис. 4.2.43. Л. Дегтярьова. Нашийна прикраса «Ghirlande/Гірлянда». 

Полімерна сітка, скляний бісер. Ужгород. 2015. Фото Л. Дегтярьової. 

Рис.4.2.44. Л. Дегтярьова. Нашийна прикраса «Charles Rennie». Полімерна 

сітка, скляний бісер. Ужгород. 2015.  Фото Л. Дегтярьової.  
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ДОДАТОК Б ІЛЮСТРАЦІЇ 
РОЗДІЛ 2 МИСТЕЦТВО ПРИКРАС В ЄВРОПІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ 
– ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 
Рис. 2.1. П. Скубіц. Підшкірна прикраса. Сталь. Австрія. 1975.  
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Рис. 2.2. Г. Беккер, Е. ван Леерсум. Прикраса для обличчя. Алюміній. 
Нідерланди. 1974. 
 

 Рис. 2.3. А. Жильбер. Нашийна прикраса. Золото. Швейцарія. 1960-ті рр. 
 

 
Рис. 2.4. А. Жильбер. Кольє. Швейцарія. Золото, перли,  коштовне каміння, 
хутро. 2000-ні рр.  
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Рис. 2.5. С. Перрсон. Нашийна прикраса. Срібло, аметисти. Швеція. 1960-ті 
рр. 

 
Рис. 2.6. Ф. Беккер. Кінетичний браслет з кульками. Німеччина. 1969. Сталь, 
нефрит, перли. Колекція Даннер-Штифтунґ, Мюнхен. Фото: Георг Майстер.     
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Рис. 2.7. О. Кюнцлі. Перстень для двох. Сталь. Швейцарія. 1980. 
 

 
Рис. 2.8. Г. Беккер. Нашийна прикраса. Пластик, коштовне каміння. 
Нідерланди. 1985. 
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Рис. 2.9. Р. Петерс. Брошка «Пневма-8». Срібло, рожевий кварц. Нідерланди. 
2000. 

 
Рис. 2.10. Р.Петерс. Брошка «Інтерно». Срібло, акрил. Нідерланди. 1995. 
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Рис. 2.11. Р.Хайнце. Брошка «Подушка». Папір. Німеччина. 1984.  
 

 
Рис. 2.12. Р.Хайнце. Нашийна прикраса. Папір. Німеччина. 1984. 
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Рис. 2.13 Р. Хайнце. Брошка. Німеччина. Срібло. 1989.  

 
Рис. 2.14 М. Шлівінскі. Брошка «Бестіаріум». Золото, скло, перли, друк, лак. 
Німеччина. 2004. 
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Рис. 2.15 М. Шлівінскі. Брошка із серії «Рефлексії. Дама з Ліможу». Скло, 
порцеляна. Німеччина. 2003.  
 

 
Рис. 2.16.  М. Пінтон. Перстень. Італія. Золото, смарагд. 1990-ті рр.  
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Рис. 2.17  Дж. Бабетто. Брошка. Італія. Золото. 1990-ті рр.  
 

 
Рис. 2.18 А.-М. Занелла. Браслет. Італія. Листове золото, шовк, пігменти. 
2000-і рр.  
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Рис. 2.19 С. Мархетті. Сережки. Золото, патина. Італія. 2001.  
 

 
Рис. 2.20. А. Цепка. Брошка. Срібло, каміння, лак. Словаччина 
(Чехословаччина). 1969. Колекція Міжнародного музею дизайну, Мюнхен. 
Подарунок П. Скубіца. Фото: А. Лауренцо.   
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Рис. 2.21  Я. Махатова. Брошка із серії «Сімейний альбом». Срібло. 
Словаччина. 2008. 
 

 
Рис. 2.22. Я. Махатова. Брошка «Весілля» із серії «Нашарування». Срібло. 
Словаччина. 2004. 
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Рис. 2.23 П. Махата. Брошка «Поза кордоном» із серії  «Незавершені 
історії/Neverending story». Срібло, емаль, кришка від пива. Словаччина. 2010. 
 
 
 
 

 
Рис. 2.24. П. Махата. Брошка «Двоє» із серії  «Незавершені історії / 
Neverending story». Срібло, емаль. Словаччина. 2010. 
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Рис. 2.25.  П. Махата. Брошка «Абстиненція» із серії «Реконструкція». 
Срібло, зуб. Словаччина. 2004.   
 

 
Рис. 2.26.  П. Махата. Брошка «Таємниця» із серії «Зв'язок Connection». 
Срібло, кришталь. Словаччина. 2001. 
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Рис. 2.27. Б. Шперкова. Натільна прикраса «Лисиця для пані». Металевий 
дріт. Словаччина. 2004. Фото М. Кравченко.  
 

 
Рис. 2.28. С. Федорова. Натільна прикраса. Словаччина. . Поліетилен, 
металевий дріт. 2003 
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Рис. 2.29. П. Опоченський. Брошка із серії «Ідоли». Нефрит. Чехія. 2002. 
  

 
Рис. 2. 30. П. Опоченський. Брошка із серії «Ідоли». Нефрит. Чехія. 2002. 
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Рис. 2.31. І. Сібор. Брошка із серії «Twisted circles». Сталь, пластик.  Чехія. 
1999. 
 

 
Рис. 2.32. І. Сібор. Брошка із серії «Twisted circles». Сталь, пластик.  Чехія. 
1999. 
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Рис. 2.33. О. Ковалевич. Нашийна прикраса. Срібло, мельхіор. Польща. 1970-
ті рр. Зі збірки музею Академії мистецтв в Лодзі. 
 

 
Рис. 2.34. Ювілейна виставка «Zlote kreacje» до 50-ліття кафедри дизайну 
прикрас в Академії мистецтв в Лодзі. Студентські роботи. Фото М. 
Кравченко. 
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Рис. 2. 35. Ювілейна виставка «Zlote kreacje» до 50-ліття кафедри дизайну 
прикрас в Академії мистецтв в Лодзі. Студентські роботи. Фото М. 
Кравченко. 
 

 
Рис. 2.36. К. Мельк. Брошка «Кожен ангел є жахливим». Фарбоване дерево, 
чорний корал, синтетичний камінь. Естонія. 2005.  
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Рис. 2.37.  В. Ансуліс. Кулон. Мідь, бурштин. Латвія. 1973. 
 

 
Рис. 2.38. Ю. Паас-Александрова. Броші. Срібло, бірюза, емаль. Росія. 1973.  
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Рис. 2.39. Ю. Паас-Александрова. Брошка. Срібло, халцедон, скань. Росія. 
1972.  
 

 
Рис. 2.40. В. Поволоцька. Перстень. Срібло, штучні діаманти, лазурит. Росія. 
2001. 
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Рис. 2.41. Т. Хмельніцкая. Серія прикрас з магнітним порошком та 
неодимовим магнітом. . Прозоре та кольорове оргскло, магнітний порошок, 
магніт, сталь. Росія. 2014. Фото Т. Хмельніцкої.  
 

 
Рис. 2.42.  Творча група «Мінанкарі». Комплект прикрас «Зима в Тбілісі». 
Срібло, емаль. Грузія. 2014. 
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РОЗДІЛ 3 МИСТЕЦТВО ПРИКРАСИ В УКРАЇНІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ 
ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
 

 
Рис. 3.1. В. Балибердін. Гарнітур «Весільний». Срібло. Київ. 1986. Фото з 
сайту: http: //miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html 
 

 
Рис. 3.2. Ю. Федоров. Кольє «Половчанка». Срібло, малахіт, аметист. 
Сімферополь, Крим. 1975. Фото з сайту: 
http://miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html 



221 

 

 
Рис. 3.3. В. Шоломій. Броші на тему «Маленький принц». Срібло, цирконій. 

Львів. 1990-ті рр. Фото з сайту http://www.artmetal.org.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.4. Б. Войтович. Намисто «Осінь». Скло. Львів. 1991. Фото: Доля. Arts 
exhibition. Minneapolis Madison Chicago. Fate. — [Каталог] — Львів, 1991. — 
с. 56.  

http://www.artmetal.org.ua/
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Рис. 3.5. О. Івасюта. Кулон-хрест. Львів. Посріблена мідь. 1994. Фото: 
Виставка ювелірних прикрас. [у Національний музей у Львові] Каталог/Авт. 
вступ.ст.О. Голубець. —1994. 
 

 
Рис. 3.6. С. Микита. Кулон. Без назви. Посріблена мідь. Львів. 1994. Фото: 
Виставка ювелірних прикрас. [у Національний музей у Львові] Каталог/Авт. 
вступ.ст.О. Голубець. —1994. 
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Рис. 3.7. Р. Велігурський. Брошка з чорним деревом. Посріблена мідь, 
морений дуб. Львів. 1994. Фото: Виставка ювелірних прикрас. [у 
Національний музей у Львові] Каталог/Авт. вступ.ст.О. Голубець. —1994. 
 

 
Рис. 3.8. Д. Ледницький. Кольє «Полазник». Мельхіор, емаль. Львів. 1994. 
Фото: Виставка ювелірних прикрас. [у Національний музей у Львові] 
Каталог/Авт. вступ.ст.О. Голубець. —1994.  
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Рис. 3.9. Я. Потрогош. Нашийна прикраса. Срібло, льон. Львів-Ужгород. 
2000.  Фото Я. Потрогоша.  
 

 
Рис. 3.10 Ш. Пержан. Прикраса «Окуляри +/- ». Срібло, емаль, 
напівкоштовне каміння. Чернівці. Поч. 2000-х років. Фото з сайту: 
www.artmetal.org.ua 
 

 
 
 

http://www.artmetal.org.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD/
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Рис. 3.11 М. Арчер. Комплект прикрас. Намисто та сережки. Напівкоштовне 
каміння, опал, срібло, позолота.США. 1995. Фото з сайту: 
http://ukrainianchi.com/Маша-Арчер-ювелір-з-українським-серце/ 
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РОЗДІЛ 4 ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКРАС В УКРАЇНІ ОСТАННЬОЇ 

ТРЕТИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

4.1.   Пошуки образу прикрас 1970 — 1980-х років  

 
Рис. 4.1. 1. С. Вольський.  Брошка «Лілія». Золото, емалі. Львів. 1990-ті роки.  

 
Рис. 4.1.2. С. Вольський. Комплект. Мельхіор. Львів. 1986.  
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Рис. 4.1.3. В. Хоменко. Гарнітур «Літо». Срібло, золото, перламутр, емалі. 
Київ. 1977. Фото з сайту: http: //miku.org.ua 
/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html. 
 
 

 
Рис. 4.1.4. О. Міхальянц. Брошка «Червоне і чорне». Срібло, корали. 
Сімферополь, Крим. 1985. Фото з сайту: 
http://miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html. 
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Рис. 4.1.5 О. Гулько. Набір «Дикобраз». Срібло, яшма. Київ. 1991. Фото з 
сайту: http://miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html. 
 

 

http://miku.org.ua/yvelirne_mistectvo_suchasni_ukr_majstri_20st.html


229 

 

Рис. 4.1.6. А. Подгорецька. Набір «Аметистовий». Срібло, аметисти. Одеса. 
1985..  
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 4.1.7 В. Волощак. Гарнітур «Червона Калина». Срібло, корал, пайка, 
лиття. Львів. 1981. 
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4.2. Концепції формотворення прикрас 1990 —2010-х років 

 

 
Рис. 4.2.1. О. Івасюта. Перстень-амулет. Срібло, ґума, волосся. Львів. 1999. 
Фото Р. Шишака. 
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Рис. 4.2.2 О. Івасюта. Перстень-магніт. Срібло, магніт, мемалеві опилки. 
Львів. 2003. Фото Р. Шишака.  
 

 
Рис. 4.2.3. В. Крохмалюк. Персні. Срібло, напівкоштовне каміння. Львів. 
1999-2000. Фото В. Крохмалюка.  
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Рис. 4.2.4. В. Крохмалюк. Перстень. Срібло, нефрит. Львів. 2005. Фото В. 
Крохмалюка. 

 
Рис. 4.2.5 О. Буйвідт. Серія прикрас «Форми настрою». Срібло. Львів. 2003. 
Фото О. Буйвідта. 
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Рис. 4.2.6 . К. Кравчук. Брошка «Око всесвіту».  Срібло, опал, синтетичні 
нитки. Чернівці. 1997. Фото К. Кравчука. 

 
Рис. 4.2.7. Р. Гарматюк. Обручки. Коване срібло. Золото. Косів. 2009. Фото Р. 
Гарматюка. 
 

 
Рис. 4.2.8. Р. Гарматюк. Браслет. Кольорові метали, мокуме ґане. Косів. 2012.  
Фото Р. Гарматюка. 
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Рис. 4.2.9. М. Котельницька. Кольє. Латунь, кольорове скло, порцеляна. 
Львів. 2013. Фото М. Котельницької.  
 

 
Рис. 4.2.10. М. Котельницька. Нашийна прикраса. Латунь, скло, гірський 
кришталь, дерево. Львів. 2015. Фото М. Котельницької. 
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Рис. 4.2.11. М. Козар. Серія сережок. Срібло. Львів. 2015. Фото М. Козар.  

 
Рис. 4.2.12. М. Козар. Персні. Латунь, срібло, бетон. Львів. 2015. Фото М. 
Козар.  
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Рис. 4.2.13. О. Савчук. Персні із серії «Біля моря». Латунь, окислення. 
Кам’янець-Подільський. 2015. Фото А. Савчук. 
 

 
Рис. 4.2.14. Ю. Царенко. Перстень «Дерево». Сплав нікелю. Львів. 2010. 

Колекція галереї «MelankaArt». Фото Ю. Царенко.  
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Рис. 4.2.15. А. Дячук. Кулон із серії «climbing jewellery». Срібло, мідь. 
Тернопіль. 2014. Фото А. Дячука.  
 

 
Рис. 4.2.16. А. Болюх. Кулон із серії «Іхтіандрія». Коване залізо. Львів. 2010-
14. Приватна колекція робіт А. Болюха.  Фото А. Болюха. 
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Рис. 4.2.17. А. Болюх. Перстень із серії «Артикуляція». Титан. Львів. 2015. 
Приватна колекція робіт А. Болюха.  Фото А. Болюха. 
 

 
Рис. 4.2.18. І. Слободян. Нашийні прикраси. Коване залізо, латунь. Львів. 
2010. Фото І. Слободяна.  
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Рис. 4.2.19. Х. Хаїмович. Кольє. Алюміній.  Харків — Тель-Авів. 2008.  

 

 
Рис. 4.2.20.  О. Хомякова. Перстень. Латунь, порцеляна. Львів. 2011. Фото О. 
Хомякової. 
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Рис. 4.2.21. О. Хомякова. Сережки. Латунь, порцеляна. Львів. 2013.  Фото О. 
Хомякової. 

 
Рис. 4.2.22. О. Хомякова. Перстень із серії «Біла». Срібло, порцеляна. Львів. 
2011. Колекція галереї «Зелена канапа». Фото О. Хомякової.  
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Рис. 4.2.23. О. Хомякова& Kaza. Брошка із серії «Механізми». Латунь, скло, 
годинник. Львів. 2012. Колекція галереї «Зелена канапа». Фото О. Хомякової.  
 

 
Рис. 4.2.24. Н. Ямнич.  Нашийні прикраси. Проект «Віддзеркалення». 
Кераміка, позолота. Італія. 2010. Фото Н. Ямнич.  
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Рис. 4.2.25. Н. Качмар. Намисто. Скло, фурнітура. Львів. 2010.   

 
Рис. 4.2.26. В. Сойка. Намисто. Венеційське скло, монети, срібло, фурнітура. 
Львів. 2014.  Фото В. Сойки.  
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Рис. 4.2.27. О. Боярко. Комплект прикрас. Скло, фюзинг. Львів. 2010. 

 
Рис. 4.2.28. О. Теліженко. Прикраси на тему давньоруського мистецтва. 
Вовна. Київ. 2009. Фото О. Теліженко.    
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Рис. 4.2.29. Л. Малікова. Прикраси/об’єкти «Пейзажна серія». Вовна. Київ. 
2009-2011. Фото Л. Малікової. 
 

 
Рис. 4.2.30. Л. Малікова. Прикраси / об’єкти «Пейзажна серія». Вовна. Київ. 
2009-2011. Фото Л. Малікової.  
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Рис. 4.2.31. Л. Малікова. Скульптура та прикраси проекту 
«Розгалуження/Branching out». Вовна. Київ. 2010. Фото Л. Малікової. 

 
Рис. 4.2.32.  О. Ґудзик. Пектораль. Тканина, фурнітура.Київ. 2010. Фото О. 
Ґудзик. 
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Рис. 4.2.33. О. Тимцан-Какараза. Нашийна прикраса «Танець». Шкіра. 
Хмельницький. 2013. Фото О. Тимцан-Какарази  

 

 
Рис. 4.2.34. Т. Чорна. Нашийна прикраса. Серія «Прикраси міста». Пластик, 
акрил. Київ, 2010. Фото Т. Чорної.   
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Рис. 4.2.35. Т. Чорна. Прикраси-брошки. Серія «Жуйки». Полімерна глина. 
Київ. 2010. Фото Т. Чорної.  
 

 
Рис. 4.2.36. Т. Чорна. Нашийна прикраса. Папір, синтетичні матеріали, лак. 
Серія «Із книги чеків». Київ. 2009. Фото Т. Чорної. 
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Рис. 4.2.37. Т. Чорна. Нашийні прикраси. Серія «Графіті». Пластик, акрил. 
Київ.2011. Фото Т. Чорної.  
 

 
Рис. 4.2.38. Т. Чорна. Броші. Серія «Я – жук». Полімерна глина, акрил. Київ. 
2012. Фото Т. Чорної. 
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Рис. 4.2.39.  М. Винар. Набір прикрас «Yellov ring and necklace». Полімерна 
глина, акрил, алюміній. Львів. 2013. Фото М. Винар. 
 

 
Рис. 4.2.40. М. Винар. Брошка "tribute to Yves Klein". Полімерна глина, акрил, 
латунь. Львів. 2015. Фото М. Винар.  
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Рис. 4.2.41. Л. Дегтярьова. Нашийна прикраса «Бавовна/Cotton». Полімерна 
сітка, скляний бісер. Ужгород. 2014. Фото Л. Дегтярьової. 
 

 
Рис. 4.2.42. Л. Дегтярьова. Нашийна прикраса «Гра з гравітацією». Полімерна 
сітка, бісер. Ужгород. 2014. Фото Л. Дегтярьової. 
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Рис. 4.2.43. Л. Дегтярьова. Нашийна прикраса «Ghirlande/Гірлянда». 
Полімерна сітка, скляний бісер. Ужгород. 2015. Фото Л. Дегтярьової. 
 

 
Рис.4.2.44. Л. Дегтярьова. Нашийна прикраса «Charles Rennie». Полімерна 
сітка, скляний бісер. Ужгород. 2015.  Фото Л. Дегтярьової.  
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ДОДАТОК В ТАБЛИЦІ 

Таблиця 1 
Класифікація прикрас останньої третини  ХХ – початку ХХІ ст. 

Прикраси 
 
 
 
 
 

 
            Прикраси з коштовних 
                      матеріалів                                                  прикраси  
                                                                       з альтернативних матеріалів 
 
 
 
 
 
 
Прикраси,                 прикраси авторського                    авторські             етнічні пр..    
які наслідують                      дизайну                               прикраси             біжутерія 
історичні стилі,  
коштовності           мінімалізм, конструктивізм,                                    етніка,  

                                 кубізм, футуризм, фюжн, стімпанк, бохо                словянські,  
                             органіка, хай тек, антикварний футуризм             кельтські мотиви    
 
класицизм, бароко,  
 модерн  і т. д. 
                                    

 
 
 
 
                                                          

 нові матеріали 
нові форми вираження 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця  2 
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Основні етапи розвитку мистецтва прикрас в Центральній 
Європі останньої третини ХХ – початку ХХ ст. 

 
період тенденції країни 

 
1960-ті роки початок руху «Нова естетика 

прикрас», застосування 
нетрадиційних матеріалів         

Німеччина, 
Великобританія 
 

1970-ті роки          творення нового культурного 
дискурсу «художня прикраса», 
теоретичні та практичні 
напрацювання, 
експериментальний рух 
 

Німеччина, Австрія, 
Нідерланди, Італія, 
Великобританія 
                    
 

1980-ті роки повноцінне активне 
середовище художньої 
прикраси, виставки, створення 
спеціалізованих галерей, 
видавництв, публікації, 
спеціалізована критика         

Німеччина, Австрія, 
Нідерланди, Італія, 
Великобританія 
 
 

1990-ті роки активна діяльність шкіл, 
формування нового покоління 
авторів, науково-практичні 
конференції        

Німеччина, Австрія, 
Італія, Нідерланди, 
країни Східної Європи 
(в тому числі і Україна) 
 

2000-2015-ті 
роки 

певний застій, в середовищі 
вичерпані творчі та матеріальні 
ресурси, нові експерименти, 
нові імена         

Іспанія, Швеція, 
Австрія, Італія, 
Німеччина, Чехія, 
Словаччина, Польща, 
Латвія, Литва, Естонія, 
Росія, Грузія, Україна та 
інші 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця  3 
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Концептуальні формотворення прикрас країн Європи останньої 

третини ХХ – початку ХХІ ст.. 

Країна Концепції 
формотворення 

Тенденції 

Нідерланди Основний принцип —повна 
відмова від традиційних 
матеріалів 
 

Нові матеріали 
- Використання нових матеріалів — 
пластик, акрил, папір, нержавіюча сталь 
- Експеримент в роботі з матеріалами та 
формами 
- Експеримент в технологічних 
властивостях матеріалу, кінетичні прикраси 

Німеччина Основний принцип — 
використання 
альтернативних матеріалів 
спершу у ювелірному 
мистецтві - мідь, мельхіор, 
нержавіюча сталь 

Нетрадиційні  матеріали — пластик, акрил, 
силікон, текстиль, скло, кераміка 
- традиційні матеріали (золото, срібло) 
експеримент форми, де форма зменшує 
вартість металу в концептуальному значенні, 
іронічні прикраси 
- експеримент з концепцією прикраси 
(прикраси під шкірою, тимчасові прикраси 
скульптури на тілі) 
 

Австрія Традиція застосування 
традиційних матеріалів в 
контексті нових формальних 
та кольорових рішень.  
 

- Поєднання традиційних і 
нетрадиційних матеріалів, експерименти в 
технологічних вирішеннях, вдосконалення 
конструкцій 
- Конструктивні елементи прикраси, як 
художній засіб вираження 
- Технологічно-кінетичні експерименти 

Італія Основний принцип — 
застосування коштовних 
матеріалів — золото, срібло, 
каміння. Основний матеріал 
— золото 

- Експеримент з формою, площиною 
прикраси.  
- Вплив мистецтва модернізму на 
прикраси. 
- Пластичні експерименти,  гра світла і 
тіні в прикрасах 
- Експеримент із золотом — штучне 
зістарення, патинування, оксидація, кольорові 
експерименти 

 
 

Таблиця 4 
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Автор: Маряна Винар  
Місце життя і творчості:  
 Львів 

Освіта: 
Вища школа мистецтв м. Зволле, Нідерланди. Кафедра образотворчого мистецтва. 
Які матеріали застосовуєте в прикрасах: 
Полімерна глина, епоксидна смола, срібло, поталь 

Форми прикрас: 
Сережки, браслети 

Творче кредо: 
Люди з хорошим смаком носять біжутерію. Всім іншим доводиться носити золото. (с) Коко Шанель 

Ваша улюблена, найкраща робота чи серія: 
Двосторонній кулон, сережки і перстень. полімерна глина, срібло, поталь, пігменти. 

2011.       

Як ви прийшли до мистецтва прикрас і чому зупинились на цьому матеріалі або концепції 
Завжди любила прикраси і ніколи не розуміла прикрас із золота. Біжутерію роблю в перше чергу для себе — це 
гра форми, кольору, фактури і флірту. Мені потрібен був дешевий мареріал, який встигає швидко реагувати на 
мінливість трендів і мою власну мінливість)  Не знаю, чи я взагалі робила би прикраси, якщо би одного 
прекрасного дня не познаймилась з полімерною глиною.  Матеріал настільки мене захопив, що я просто не 
могла думати ні про що інше десь добрих 2 тижні)) Мене вражає  її здатність імітувати практикно будь-який 
матеріал, простота застосування а також безмежні можливості технік, яких просто безліч, і постійно з’являються 
нові. Це експеримент, який ніколи не закінчується і постійно втягує тебе в нові і нові інтриги)) 
Звідки черпаєте теми (образи) для творчості 
Нова сукня — завжди привід для нової прикраси. Темою може бути орнамент якоїсь тканини чи принт, який 
хочеться обіграти, фактури і форми природних матеріалів, кольорове поєднання сезонного тренду — завжди 
тема для імпровізації. 

 
Ваші кумири, улюблені художники прикрас в Україні чи закордоном 
Дуже люблю американську  художницю Еліс Вінтер (Еlise Winter)  і  неперевершену Кетлін Дастін 
http://diffendaffer.com/the-artists-of-polymer-clay-beads-kathleen-dustin-2/ 
http://www.kathleendustin.com/ 
Також постійно слідкую за творчістю Ford&Forlano 
http://www.fordforlano.com/ 
 

 
 
 

ДОДАТОК Г СЛОВНИК ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ ПРИКРАС 
 

http://diffendaffer.com/the-artists-of-polymer-clay-beads-kathleen-dustin-2/
http://www.kathleendustin.com/
http://www.fordforlano.com/
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         Алеман Жан Поль (Aleman, Jean-Paul)  
Французький художник прикрас, поєднував текстильні технології та 

властивості у прикрасах. Народився 1954  року у Франції. Займався 
текстилем. Без художньої фахової освіти. Учасник виставки «Jewelry 
Redefined», Лондон 1982. 

 
Бабетто Джанпаоло (Babetto, Giampaolo)  
Італійський провідний художник прикрас, один із основоположників 

італійської сучасної прикраси. Народився в Італії 1947 року. Навчався 
Академії мистецтв, Падуя, Академії мистецтв у Венеції, з 1969-1983 рр. — 
професор Академії мистецтв у Падуї, 1979-1983 рр. — професор академії 
мистецтв Геріт Рітвелда у Амстердамі (Нідерланди).  Персональні виставки у 
Римі, Лондоні, Амстердамі, Нью-Йорку, Бостоні, Вашингтоні, Кельні, 
Мюнхені, Відні та у групових виставках прикрас, серед яких найважливіші:   
Stedelijk Museum, Amsterdam 1977; Van Reekummuseum, Apeldoorn 1978; 
Tokyo Jewelry Triennale 1983. 
Літ.: Folchini Grassetto G. Die Schule von Padua. Drei Künstlergenerationen der modernen 
Goldschmiedekuns. /G. Folchini Grassetto.  — Stuttgart: Arnoldsche. — 2004. — 176 s.  

 
        Беккер Гійс (Gijs Bekker) 

Народився в  м. Амерсфорт, Нідерланди, 1942 року, голандський 
художник прикрас. Навчався на відділі ювелірних прикрас та промислового 
дизайну в Академії Герріт Рітвельда в Амстердамі (Нідерланди) та Академії 
мистецтв в Стокгольмі (Швеція).  Був одружений з провідною художницею 
прикрас Голандії Еммі ван Леерсум. Сфера зацікавлень: ювелірні прикраси, 
дизайн аксесуарів для дому та побуту, меблі, досліджує зв'язок між дизайном 
і ремеслом. Матеріали прикрас: сталь, срібло, пластик.   

Професор художніх ВУЗів з 1987 року (Інститут мистецтв у м. Арнем, 
Технологічний університет в м. Дельфт, академія дизайну в м. Ейднхофен 
(Нідерланди)).  

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
 
Бішоф Манфред (Bischoff Manfred) Німеччина, народився в 1947 році. 

Навчався у професійній школі у м. Пфоцргайм (1972-1977), та в академії 
мистецтв у Мюнхені у проф.. Г. Юнгера (1977-82). У 1982 році отримав 
заохочувальну нагороду землі Баварії для молодих митців, 1983-84 — 
перебування та навчання у Флоренції. Виставки в Європі та Японії. Роботи 
відзначаються вільним трактуванням композиції та застосуванням 
некоштовних матеріалів.      

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
  

 
          Бош Франсуаза ван ден (Francoise van den Bosh) 
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У 1969 році закінчила факультет ювелірного дизайну в Академії 
мистецтв, Арнем (Нідерланди). ЇЇ роботи з самого початку звернули на себе 
увагу, і вже в 1969 році була обрана до п’ятірки найкращих дизайнерів 
прикрас в Голандії. Брала участь у виставках у Голандії та за кордоном, 
зокрема в США (1969, 1973) разом з провідними художниками прикрас — 
Еммі ван Леерсум, Гійс Бекер, Ніколас ван Бінк та Бернхард Ламерус. На той 
час вона була наймолодшою  і однією з найвідоміших художників прикрас в 
Голандії.  

Одна з перших, хто трактував прикрасу як самостійний твір мистецтва, 
об’єкт. Працювала зі складними технічними з’єднаннями, прикраси 
нагадують ювелірні конструкції.У її роботі окремі об’єкти та прикраси 
знаходяться у постійній взаємодії один з одним.  

 
Броадгед Керолайн, (Caroline Broadhead)  
Британська художниця, за освітою ювелір. Навчалась в Центральній 

школі мистецтв у Лондоні. ЇЇ ранні роботи прикрас були виконані з 
пофарбованої слонової кістки, на цьому вона не зупинила свого пошуку 
матеріалів. У 1970-х роках виконувала в’язані бавовняні намиста, найбільш 
відомим є її проект (1978) прикрас з нейлону, які можна було моделювати 
безпосередньо на тілі (голові, шиї, руках). Вона була однією з перших 
художників прикрас, які почали застосовувати текстильні техніки та 
яскравий колір у творах. Відома в мистецтві прикрас своїми об’ємними 
роботами з нейлону, виконані на межі текстилю та скульптури. Професор 
відділу текстилю Лондонської академії мистецтв. Сфера зацікавлень: 
прикраси, текстиль, перформенс, танець. Творче кредо: «у роботі з 
прикрасами важливе місце належить ідеї, але і знання матеріалу, його 
ремесла та художніх властивостей, об’єму, світлу та простору є 
визначальними для моїх творів». Твори художниці знаходяться у музеях 
Великобританії, Норвегії, США, Японії та ін.. 

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
   
Дере Поль (Paul Derrez)  
Народився в Голландії 1950 року. Навчався ювелірній справі, автор 

прикрас для чоловіків та жінок з нетрадиційних матеріалів (сталь, пластик, 
скло). В 1976 році став  засновником, провідної на сьогодні галереї сучасних 
прикрас “Galerie Ra” в Амстердамі. Учасник багатьох виставок, роботи 
знаходяться в провідних музеях світу, зокрема збірка прикрас є представлена 
в музеї Стеделійк в Амстердамі.   

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
 
 
 
Доблер Георг (Georg Dobler) 
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Народився в Німеччині 1952 року. Навчався ювелірній справі у школі 
мистецтв в Пфорцгаймі. Відноситься до провідних художників прикрас 
Німеччини останньої третини ХХ — початку ХХІ ст.. Застосовує не коштовні 
для прикрас матеріали (пап’є маше, синтечні матеріали, скло, гуму та ін.). З 
1981 року приймає активну участь у виставках, зокрема — персональна 
виставка а Галереї Ра (Амстердам), Лондоні (1983) та ін. Член журі конкурсів 
прикрас.  

Літ.: Schwarzinger Veronika. Kunst hautnah. — Wien, Kuenstlerhaus, 2000. — s. 156.  
 
Занелла Анна Марія (Anna Maria Zanella). 
 Народилась 1966 року в Падуї (Італія). Належить до молодого 

покоління художників прикрас Падуанської школи. Учениця Маріо Пінтона. 
В 1980-90-х роказ навчалась в академії мистецтв у Венеції. З початку 2000-х 
років бере участь у міжнародних виставках та конкурсах. В прикрасах 
поєднує золото та шовк, створює об’ємні скульптурні прикраси з тканини, 
поверхня яких покрита золотом, володіє авторською технікою виготовлення 
прикрас, яка візуально нагадує гальванізацію шовку металом.  
Літ.: Folchini Grassetto G. Die Schule von Padua. Drei Künstlergenerationen der modernen 
Goldschmiedekuns. /G. Folchini Grassetto.  — Stuttgart: Arnoldsche. — 2004. — 176 s.  

 
Касали Святоплук (Kasaly, Svatopluk).  
Народився в Чехословаччині 1944 року. Навчався в професійному 

технічному училищі декоративного та ужиткового мистецтва в м. Железни 
Брод (Чехія), отримав освіту художника по склу. З 1960-х років займається 
авторськими прикрасами, експериментує з ювелірними матеріалами (срібло, 
золото) та нетрадиційними — скло, оргскло, дерево.   

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
 
Ковалевіч Лена (Lena Kowalewicz) 
Лена Ковалевіч (Лена Ковалевіч-Венгер, 1924-1989), польська 

художниця, належала до першої групи випускників Академії мистецтв у 
Лодзі (Польща). Займалась живописом, моделюванням одягу та 
проектуванням прикрас, була педагогом. Проектування та дизайн прикрас 
стали провідними в її творчій та професійній кар’єрі. Лена Ковалевіч 
започаткувала в академії відділ пластики малих форм, який згодом було 
реорганізовано у кафедру проектування прикрас Академії мистецтв в Лодзі. 
В творчості художниця дотримувалась традицій авангарду, продовжуючи 
традиції, закладені її вчителем Яном Стржемінським. Живопис Я. 
Стржемінського надихав художницю на створення прикрас складних 
геометричних форм.  

Літ.: Zlote Kreacje. Jubileusz 50-lecia sztucki projektowania bizuterii w ASP w Lodzi. 
— Lodz: Akademia Sztuck Poeknych w Lodzi, 2008. — s.126 
 
Кюнцлі Отто (Kunzli, Otto). 
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Народився в Швейцарії 1948 року. Навчався художньої  обробки 
металу в Цюріху та ювелірній справі в Мюнхенській академії мистецтв в 
класі Германа Юргена.  За рахунок застосування нетрадиційних матеріалів та 
неординарних концепцій прикрас художника можна було б 
охарактеризувати, як не ювеліра, проте якість виконання, характеризує його 
як високопрофесійного майстра. Один із найбільш провокативних та 
надзвичайно креативних художників прикрас останньої третини ХХ століття. 
Роботи художника знаходяться в провідних музеях та збірках прикрас світу.    
Важливі персональні виставки: Музей прикрас в м. Пфорцгайм (Німеччина), 
1976; Галерея Ра, Амстердам (Нідерланди), 1981; Музей декоративного 
мистецтва в м. Кассель (Німеччина), 1983.   

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
 
Леерсум  Еммі ван (Emmy van Leersum)  
Е. ван Леерсум (Хілверсюм 16 квітня 1930 - Амерсфорт, 2 листопада, 

1984) дизайнер прикрас та модельєр одягу.де пізніше викладала, а також в 
коледжі мистецтв м. Зволле (Нідерланди) та коледжі мистецтв, ремесел та 
дизайну в Стокгольмі (Швеція). Художниця трактувала прикрасу як 
автономний твір мистецтва, без декоративної функції та підкреслення 
статусу. В прикрасах працювала з сріблом та золотом, а також пластиком та 
алюмінієм. Роботи знаходяться в провідних музеях Нідерландів, США, 
Німеччини та ін. 2002 року в Амстердамі створено фонд Еммі ван Леерсум 
для підтримки молодих художників прикладного мистецтва.  

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
 
Мартінацці  Бруно (Martinazzi, Bruno).  
Народився в Італії 1923 року. Скульптор і ювелір. Отримав освіту 

промислового хіміка, потім навчався ювелірній справі в Академії мистецтв у 
Флоренції. На початку 1960-х років при виготовленні ювелірних виробів 
приділяв багато уваги роботі з текстурованим золотом. У 1965 році створив 
нову серію прикрас, яка відразу отримала широке визнання, в яких 
використовував стилізовані мотиви окремих частин людського тіла. Надалі у 
своїх прикрасах  використовував різноманітні рослинні мотиви. Прикраси 
художника (переважно броші) нагадують невеликі скульптури на тілі чи 
одязі, працює переважно з золотом, декоруючи склом та напівкоштовним 
камінням. Твори знаходяться в провідних музеях та збірках прикрас світу.  
        Літ.: Folchini Grassetto G. Die Schule von Padua. Drei Künstlergenerationen der modernen 
Goldschmiedekuns. /G. Folchini Grassetto.  — Stuttgart: Arnoldsche. — 2004. — 176 s.  

 
Мархетті Стефано (Stefano Marchetti). 
 Народився 1970 року в Падуї (Італія). Навчався у Падуанській школі 

мистецтв, в класі Маріо Пінтона та Академії мистецтв у Венеції, відділ 
художньої обробки металу та ювелірного мистецтва. З 2002 року професор 
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Пдуанської школи мистецтв, Академії мистецтв у Венеції. В 2003-2007 рр. 
викладав у художніх ВУЗах в Барселоні, Парижі та Флоренції, Мілані, Гонг-
Конгу. Особливістю прикрас художника є використання золота, якому надає 
вигляду не коштовних матеріалів, покриває емаллю, патинує. Його творчою 
концепцією є: «візуальне нетолерантне поводження з коштовними 
матеріалами, експерименти з геометричними формами та високопрофесійне 
виконання». Твори знаходяться в музеях та приватних колекціях Італії,  
Франції, Німеччини, Австрії, Гонг-Конгу.  
Літ.: Folchini Grassetto G. Die Schule von Padua. Drei Künstlergenerationen der modernen 
Goldschmiedekuns. /G. Folchini Grassetto.  — Stuttgart: Arnoldsche. — 2004. — 176 s.  

 
Махата Петер (Peter Machata).  
Народився 1971 року в Нових Замках, Чехолословаччина (суч. 

Словаччина). Провідний сучасний художник прикрас Словаччини. В 1991-
1997 рр. навчався скульптури у Вищій школі мистецтв у Братиславі, 
паралельно в 1996-1996 році у Вищій професійній школі мистецтва та 
дизайну в м. Кіль (Німеччина). З 2000 року викладає у Вищій школі мистецтв 
у Братіславі скульптура та проектування прикрас. В середини 1990-х років 
приймає участь у міжнародних виставках та симпозіумах в Словаччині, 
Німеччині, Австрії та Голландії. Працює зі сріблом та сталлю, емалями та 
нетрадиційними матеріалами (камінь, пластик, речі, які були у вжитку), за 
рахунок експерименту з поверхнею металу, надає прикрасам якостей 
скульптури, графіки, фотографії.  

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
       Schwarzinger V. Kunst hautnah. / V. Schwarzinger. — Wien, Kuenstlerhaus, 2000. 
— s. 156.  
 
Махатова Яна (Jana Machatova). 
Народилась 1972 року в м. Кнусті, Чехолословаччина (суч. 

Словаччина). Працює і живе в Словаччині. В 1991-1997 роках навчалась 
ювелірного мистецтва та проектування прикрас у Вищій школі мистецтв у 
Братиславі, в класі проф.. А. Цепки. В 1995-1995 рр. у Вищій професійній 
школі мистецтв та дизайну в м. Кіль (Німеччина) вивчала художню кераміку 
у проф.. К. Абрагама. Від 1997 року вільний художник, займається 
ювелірними прикрасами. Працює в основному зі сріблом. В прикрасах 
звертається до образів з щоденного життя, створюючи таким чином броші-
картини (серія «Сімейний альбом», «Сентиментальні зв’язки», «Машина 
снів»).  

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
        Schwarzinger V. Kunst hautnah. / V. Schwarzinger. — Wien, Kuenstlerhaus, 2000. 
— s. 156.  
 
 
Мельк Кадрі (Kadri Mälk) 
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Провідна художниця та дизайнер прикрас в Естонії, народилась 1958 
року в Талліні. Розпочала навчання 1977 року в художньому училищі в Тарту 
(Естонія), продовжила освіту у Таллінському державному художньому 
інституті, на відділі художньої обробки металу та проектування ювелірних 
виробів у проф. Лейлі Кулдкеппа, завершила навчання у 1986 році. З 1986 по 
1993 рік була вільним художником. У 1993 році поступила в Інститут 
дизайну у Лахті (Фінляндія), вивчала гемологію у проф. Еско Тімонена. 
Зацікавлення коштовним та напівкоштовним камінням сприяли 
продовженню навчання у гранувальній майстерні Бернда Мунстайнера у 
Німеччині. З 1996 року Кадрі Мельк професор відділу ювелірного мистецтва 
у Таллінській академії мистецтв.  

Учасниця багатьох персональних та групових виставок в Європі та 
США. ЇЇ прикраси знаходяться в музеях та приватних збірках світу (Естонія, 
Латвія, Литва, Німеччина, Австрія,Бельгія, Данія, Фінляндія, США, Корея, 
Росія, Словаччина, Франція, Японія, Великобританія, Шотландія, Швеція, 
Іспанія, Італія та Норвегія.) 

Літ.: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.artjewelryforum.org/interviews/kadri-mälk 
 
Опоченський Павел (Pavel Opočenský)  
Народився 1954 року в Чехословаччині, Прага. (суч. Чехія). Відомий 

чеський скульптор та художник прикрас. Навчався на скульптора в Празькій 
академії мистецтв. В 1979 році емігрував до Німеччини, де займався 
скульптурою та експериментував з прикрасами, які виконував з слонової 
кості, рогу та каменю. В 1981 році переїхав жити до США, де проводить 
персональні виставки у Нью-Йорку, Бостоні. Поряд з монументальною та 
станковою скульптурою в цей період виконував зменшені копії в прикрасах з 
напівкоштовного каміння (нефриту). В 1990-х роках повернувся з еміграції 
до Чехії, де продовжує творчо працювати.   

Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
 
Паас-Александрова Юта  
Російська художниця-ювелір середини — другої половини ХХ ст.. 

Жила і працювала в Ленінграді (Санкт-Петербург), розквіт творчої діяльності 
припадає на 1960-1980-і роки. Перший художник-ювелір, прийнята у 
Ленінградське відділення Спілки художників. Закінчила відділення обробки 
металів Талліннського художнього інституту, єдиного в Радянському Союзі, 
де широко викладався курс ювелірного мистецтва. Творчість Паас-
Александрової була не на часі експериментальною; її роботи знаходяться в 
музейних колекціях Росії та Естонії. Її роботи, виконані з срібла та 
напівкоштовного каміння, попри зовнішню стриманість, ліричні та емоційні, 
захоплювалась рослинними мотивами. При роботі з самоцвітами 
Александрова завжди грала на контрасті, поєднуючи витончену ковку 
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металевої частини виробу з природного грубістю каменю. Юта Паас-
Александрова викладала в училищі ім.. В.І. Мухіної, їздила з лекціями та 
консультаціями по СРСР, мала багато учнів та послідовників творчості.  

Літ.: Казакова Л.В. Декоративное искусство России в контексте мирового 
студийного творчества 1980-2010. / Л.В. Казакова. — М. :Гнозис, 2013 .— с.  
Мастера ХХІ века. — М.: Бук Хаус, 2004. — 192 с.  
 
Перссон Сігурд (Sigurd Persson).  
Народився 1914 року в Гельсінгборзі, помер а 2013 році в Стокгольмі, 

Швеція.  Класик скандинавського ювелірного дизайну XX століття, відомий 
професор, ювелір та скульптор. Навчався спершу ковальської справи в кузні 
свого батька, пізніше ювелірства  у Андерса Нільсона. Перед ІІ Світовою 
Війною навчався на художника-ювеліра в Мюнхенській академії мистецтв. 
Після війни продовжив навчання в Академії мистецтв та дизайну в 
Стокгольмі. В 1942 році відкрив власну студію у Стокгольмі, де працював та 
навчав молодих художників прикрас. Працював в основному зі сріблом та 
сталлю, експериментував з предметами побуту (металевий посуд) та 
прикрасами. На світовий рівень вийшов у 1960-х роках після виставки «77 
перснів», яка відбулась у Стокгольмі в 1960 році.  

У прикрасах застосовував широкий діапазон матеріалів — срібло, 
сталь, чавун, емаль, скло і пластик. В роботі часто черпав натхнення з 
природи, та стилізував органічні риси.  Його роботи представлені в декількох 
музеях по всьому світу, в тому числі Національний музей і Скандинавський 
музей в Стокгольмі, Музеї в Гетеборзі, Хельсінборзі, Датський музей 
мистецтв Копенгагені, Музей мистецтв в Осло, музей Вікторії та Альберта в 
Лондоні, музей декоративного мистецтва в Парижі , музей сучасного 
мистецтва в Нью-Йорку.  

 
Петерс Руудт (Ruudt Peters) 
Художник-новатор прикрас. Починаючи з 1970-х років основною 

сферою зацікавлень вважає прикрасу, яку визначає як концептуальний твір 
мистецтва, повну протилежність традиційним прикрасам, та їх визначенням. 
Застосовує нетрадиційні матеріали, наголошуючи на їх довговічності. Лідер 
мистецтва прикрас в Голландії, зробив сильний вплив на розвиток сучасного 
мистецтва прикрас, володіє способом вираження, який окреслюють — суто 
голландським. (нетрадиційні синтетичні матеріали, прикраса — твір 
мистецтва, концептуальний зміст твору).  

Професор художніх ВУЗів Європи — Академії Герріт Рітвельда в 
Амстердамі та Університету мистецтв і ремесел в Стокгольмі, де викладав до 
2009 року. На сьогодні Р. Петерс є професором Сучасної школи прикрас 
«Алхімія» у Флоренції (Італія).  
Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
      Folchini Grassetto G. Die Schule von Padua. Drei Künstlergenerationen der modernen 
Goldschmiedekuns. /G. Folchini Grassetto.  — Stuttgart: Arnoldsche. — 2004. — 176 s.  
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Пінтон Маріо (Mario Pinton) 
 Народився 1919 року в Італії. Навчався в Падуанській школі мистецтв 

(Pietro di Selvatico), де пізніше почав викладати та став директором. В 
прикрасах вбачав індивідуальність та неповторність, орієнтувався на 
авторське художнє вираження, а не серійне виробництво. Застосовував 
золото, звертався до геометричних форм прикрас, ці тенденції стали потім 
провідними Падуанської шкоди прикрас.   
Літ.: Folchini Grassetto G. Die Schule von Padua. Drei Künstlergenerationen der modernen 
Goldschmiedekuns. /G. Folchini Grassetto.  — Stuttgart: Arnoldsche. — 2004. — 176 s.  

 
Поволоцька Віра 
Заслужений художник Росії, закінчила училище ім.. В.І. Мухіної. Від 

1957 року і почала кар'єру на Ленінградській ювелірній фабриці. Як 
дипломований кераміст, спочатку вона займалася декоративним посудом. В 
цій царині художниця влаштувала справжню революцію, розробивши 
сервізи, предмети яких відрізнялися сучасним дизайном. За сервізами 
наступними були прикраси. Практично все своє життя, працюючи 
художником в ювелірній промисловості, Віра Поволоцька створювала не 
лише ексклюзивні твори, а й предмети масового, дрібносерійного 
виробництва. Брошки з мельхіору та інших некоштовних матеріалів, 
популярні в 1960-70-х роках, були зроблені за її ескізами. Роботи художниці 
демонструвалися на більш ніж трьохстах всесоюзних і російських виставках 
та не раз перемагали на численних міжнародних конкурсах. Її роботи 
відрізняються лаконізмом, естетикою конструктивізму, грою на контрастах 
кольору та поверхонь. Безпомилкове володіння пропорціями вказує на 
універсальність автора - залежно від масштабу і матеріалу вони можуть бути 
і ювелірними прикрасами, і монументальними скульптурами. 

Літ.: Казакова Л.В. Декоративное искусство России в контексте мирового 
студийного творчества 1980-2010. / Л.В. Казакова. — М.:Гнозис, 2013 .— с.  
Мастера ХХІ века. — М.: Бук Хаус, 2004. — 192 с.  
 
Сібор Іржі (Jiri Sibor).  
Народився 1966 року в Брно, Чехословаччині (суч. Чехія). В 1981-1991 

роках навчався у Вищій професійні школі обробки металу у м. Курім (Чехія). 
З 1990-х років бере участь у міжнародних виставках та симпозіумах. Твори 
знаходяться в збірках — музеї декоративного мистецтва в м. Брно (Чехія), 
музеї скла та прикрас в м. Яблонец над Нісоу (Чехія), Північнобогемському 
музеї м. Ліберец (Чехія). У прикрасах застосовує нержавіючу сталь, 
кольоровий пластик та скло, створюючи складні геометричні форми-
структури. 

Літ.: Schwarzinger V. Kunst hautnah. / V. Schwarzinger. — Wien, Kuenstlerhaus, 2000. 
— s. 156.  
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 Скубіц Петер (Peter Scubic)  
Австрійський художник сучасних прикрас. Народився 1935 року в м. 

Горні-Мілановац в Югославії (суч. Словенія). Навчався в 1952-54 рр. у 
середній школі прикладного мистецтва в м. Штейр (Австрія), у 1954 році в  
Академії прикладних мистецтв у Відні, клас професора Євгенія Майера. З 
1969 року — перші вільні ювелірні роботи, початок виставкової діяльності. З 
1979 року професор відділу проектування прикрас в університеті 
прикладного мистецтва в м. Кельн (Німеччина). В 1970-х рр. займався 
організацією симпозіумів та конференцій, які відкривали нові перспективи 
сучасним прикрасам (симпозіум "Ювелірні прикраси зі сталі" в м. 
Капфенберг, Штирія (Австрія); виставка "International Jewellery 1900-1980" в 
«Künstlerhaus», Відень; виставка та симпозіум симпозіуму «Сучасні 
прикраси» в м. Вісгольдіген (Німеччина). Є професором провідних ВУЗів 
Європи (Літньої академії мистецтв у Зальцбурзі (Австрія), Університеті 
мистецтв та дизайну у Бург Гібіхенштайн в м. Галле (Німеччина), Академії 
мистецтв в Талліні (Естонія)). Художник прикрас з кінця 1960-х років, 
проводив експерименти з тілом і прикрасою та працює зі скульптурними 
формами. Серед матеріалів у творах домінує сталь, срібло. Роботи П. Скубіца 
знаходяться у провідних музеях США та Європи.  

Літ.: Schwarzinger V. Kunst hautnah. / V. Schwarzinger. — Wien, Kuenstlerhaus, 2000. 
— s. 156.  

                 Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 
 
Сміт Роберт (Robert Smith) 
 Народився  1941 року в м. Дельфт  (Нідерланди). Навчався ювелірному 

мистецтву в Пфорцгаймі (Німеччина) та Амстердамі (Нідерланди). Автор 
прикрас-обєктів лаконічного дизайну, велику увагу приділяє фактурі металу 
(золота, срібла), надаючи прикрасам з коштовних матеріалів вигляду не 
коштовних. З 1969 року персональні виставки відбулись в Кюрасао, 
Німеччині, Голандії, Великобританії, США. Твори знаходяться в провідних 
музеях та збірках прикрас світу.  
       Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 

 
Федорова Сильвія (Silvia Fedorova)  
Народилась 1945 року в м. Банська Бистриця, Чехоловаччині (суч. 

Словаччина). Навчалась у Вищій школі художніх ремесел у Празі, напрям 
текстиль та в Академії прикладного мистецтва у Відні. З 1970-х років 
приймає активну участь у виставках та творчій діяльності, як художниця по 
тестилю. В 1990-х роках засновує невелику галерею художніх ремесел та 
дизайну в Братиславі. В 1980-х роках працює в сфері текстильних 
прикрас,які виконує техніками ткацтва та плетення та експериментує з 
матеріалами, застосовуючи речі з щоденного вжитку, поліетиленові пакети, 
пластикові волокна. Твори художниці володіють об’ємними формами, 
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пластичні та надаються до моделювання на тілі. З 1980-х років до сьогодні 
персональні виставки відбулись у Братиславі, Празі, Брюселі, Відні, 
Мюнхені.  

Літ.: Schwarzinger Veronika. Kunst hautnah. — Wien, Kuenstlerhaus, 2000. — s. 156.  
 
Фіалковські Славомір (Sławomir Fijałkowski) 
Народився 1970 року у Польщі. Професор пластичних мистецтв, живе і 

працює в Гданську (Польща). Випускник кафедри проектування прикрас 
Академії мистецтв у Лодзі, завершив аспірантуру відділу художнього металу 
Вищої школи мистецтв та індустріального дизайну у Лінці (Австрія). 
Працював у численних приватних та державних університетах Європи. 
Займається дизайном предметів та прикрас у співпраці з відомими 
виробниками. Учасник понад 50-ти виставок прикрас та дизайну, член журі 
та консультант Міжнародного ювелірного конкурсу у Легніце (Польща).  

Літ.: Zlote Kreacje. Jubileusz 50-lecia sztucki projektowania bizuterii w ASP w Lodzi. 
— Lodz: Akademia Sztuck Pіеknych w Lodzi, 2008. — s.126 
 
Хайнце Рената (Renate Heintze).  
(1936 р. Наумбург (Німеччина) — 1991 р.) 1966 року, після навчання 

почала займатись викладацькою діяльністю в тому ж художньому ВУЗі — 
академії мистецтв та дизайну у Бург Гібіхенштайн в м. Галлє (Німеччина). 
Від 1974 року до самої смерті була керівником відділу проектування прикрас. 
Художниця належала до генерації художників, які в 1960-х роках 
спричинили перелом в декоративно-ужитковому мистецтві, та прикрасах 
зокрема.   
Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 

 
Цепка Антон (Cepka, Anton)  
Народився у Чехословаччині 1936 року. Навчався у Братіславі та Празі. 

Один з провідних художників прикрас ХХ століття. Автор кінетичних 
прикрас. З 1964 року бере активну участь у виставках в Європі та поза її 
межами. Твори знаходяться у провідних музеях світу та приватних колекціях.  
         Літ: Schmuck Zeichen am Koerper. — Linz: Falter Verlag, 1986. — s.346 

   
Шперкова Бланка (Blanca Sperkova)  
Народилась 1948 року у м. Банська Бистриця у Чехословаччині (суч. 

Словаччина). Навчалась у Вищій школі мистецтв у Братислава, де отримала 
освіту художника-графіка, пізніше в Празі — Академії театральних та 
візуальних мистецтв. З 1970-х років працює з дротом, як матеріалом прикрас 
та об’ємної скульптури. Дротарство, традиційне для Словаччини ремесло 
зацікавило художницю, як спосіб вираження творчих ідей у творах. 
Використовує традиційні методи цієї техніки та створила власну унікальну 
техніку плетення пальцями, в якій вона не застосовує жодних допоміжних 
інструментів. В цій техніці виконує прикраси та скульптуру. На початку 
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творчої кар’єри зверталась до образів людини та тіла, тваринних мотивів, 
поступово форми стають більш абстрактних форм. Твори Б. Шперкової при 
взаємодії зі світлом та тінню набувають нових художніх образів та якостей 
анімації, графічного мистецтва.  

Літ.: Schwarzinger V. Kunst hautnah./ V. Schwarzinger.  — Wien, Kuenstlerhaus, 2000. 
— s. 156.  
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ДОДАТОК Д СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ ПРИКРАС 
 

Балибердін Володимир 
Український ювелір, народився 1954 роre. Член Національної спілки 

художників України (від 1987 року). Народний майстер декоративно-
ужиткового мистецтва (1972). Володимир Балибердін працював на фабриці 
художньої галантереї, далі художником «Укоопторгреклами». 1975 року став 
макетувальником Головного правління «Київпроекту». 

Творчу діяльність із розвитку традицій українського ювелірного 
мистецтва розпочав 1983 року. Від 1985 року бере участь у республіканських 
виставках. Учасник низки міжнародних виставок: 1989 року в Югославії, 
1990 року в Угорщині. Твори Володимира Балибердіна зберігаються в Музеї 
історичних коштовностей України в Києві. 

2014 р. в дев'ятому залі Музею історичних коштовностей України 
проходила персональна виставка Балибердіна «Обереги душі». У двох 
вітринах було представлено його твори 1970—1980-х років і предмети, 
створені майстром останнім часом. Це різноманітні прикраси: кулони, 
сережки, підвіски, персні, медальйони, гребінці, броші, а також гарнітури — 
оздоби різного призначення, об'єднані стильовим спрямуванням . 

Твори:  
• Різьба на кістці мамонта: гребені «Ранок» (1986), «Тин» (1987), 

«Віконечко» (1988), гарнітур «Весілля» (1986). 
• Мельхіор, різьба на мушлі: кулони «Птах кохання» (2000), «Дорога 

додому», «Зоряна ніч», гарнітур «Зоряне небо», брошка «Родовід» (усі — 
2002). 

Літ.: Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ сторіччя. 200 імен : 
альбом-каталог. - К. : ЗАТ "Атлант ЮЕмСі", 2002. - 511 с.: іл. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Барбалат Олександра, 
Народилась 1981 року. Місце праці: Вінниця — Київ. Освіта: 

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва ім.. М. 
Бойчука, м. Київ (2007) Художник-майстер декоративно-прикладного 
мистецтва. Член Національної спілки художників України. Учасник 
Всесвітнього художнього фонду (США). Закінчила Київський Державний 
інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука за 
спеціальністю художньої обробки металу. Переможець ряду всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів по ювелірному дизайну. 

Роботи автора беруть постійну участь у спеціалізованих художніх 
виставках в Україні та за кордоном, знаходяться в приватних колекціях 
багатьох країн світу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D1%96%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-справа/
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Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
Болюх Андрій 
Народився 1960 року у Львові. Львівський коваль, займається 

кованими художніми прикрасами з заліза та титану. Основні матеріали 
творчості — титан, сталь, нержавіюча сталь, дамаська сталь. 
Звертається до геометричних, площинних форм, доповнюючи їх різними 
фактурами. Бере участь у ковальських фестивалях в Україні та за кордоном, 
де представляє ковальство та прикраси. 

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://poglyad.com/blog-21/post-388   
 
Боярко Олександр  
Народився і живе у м. Львів. Випускник ЛНАМ (2003). Навчався на 

кафедрі художнього скла, працює художником по склу, проте творче 
вираження бачить у жіночих прикрасах, які виконує у техніці – фюзингу. 
Обрана техніка дозволяє працювати автору з багатством кольору, прикраси 
наповнені яскравими декоративними барвами. У формах Олександр Боярко 
звертається до нашийних прикрас та сережок, часто створюючи композиції-
гарнітури. Митець пропагує сучасні форми та авангардні образи, не 
позбавлені творчого вільнодумства та експерименту. 

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://moyaliniya.com/index.php?newsid=50 
 

Буйвідт Олександр  
Народився 1977 року в м. Вижниця (Чернівецька обл..) 
Освіта: Вижницький коледж декоративно-прикладного мистецтва, 

відділ художнього металу (1997), Львівська академія мистецтв, кафедра 
художнього металу (2003). З початку 2000-х років автор приймає активну 
участь у виставках та конкурсах в Україні та за кордоном (Польща, Чехія, 
Австрія). Працює в матеріалах в основному зі сріблом, титаном, золотом. 
Поряд з ювелірними прикрасами виражає творчі задуми у ковальському 
мистецтві. Прикрасам О. Буйвідта притаманні гра геометричних форм, 
робота з фактурою поверхонь та об’ємність.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Винар Маряна 
Народилась і живе в м. Львів. Випускниця ЛДКДПМ ім.. І. Труша. У 

2004-2007 роках навчалась на кафедрі образотворчого мистецтва, Вищої 
школи мистецтв в м. Зволле (Голандія). Художниця мислить в дусі 
європейських тенденцій, а саме нідерландської естетики прикрас. В своїх 
роботі авторка використовує кольорову полімерну глину, епоксидну смолу, 
срібло та поталь. З форм прикрас Маріанна Винар обрала сережки, браслети 
та персні, в яких намагається передати гру форми, кольору та фактури. 

http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-справа/
http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-справа/
http://poglyad.com/blog-21/post-388
http://moyaliniya.com/index.php?newsid=50
http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-справа/
http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-справа/
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Волощак Всеволод 
Львівський художник-аматор, займається ювелірством та 

емальєрством. Народився 26.02.1944 р. в с. Молодинче Львівської області. За 
фахом лікар-стоматолог. З 1970-х років активно працює в галузі 
декоративно-прикладного мистецтва (ювелірне і емальєрне мистецтво). Був 
членом творчого об'єднання народних майстрів "Джерело", тривалий час 
очолював його, а після першої персональної виставки 1994 року в Музеї 
етнографії і художнього промислу у Львові, отримав запрошення вступити до 
Спілки художників України. З 1995 року член НСХУ.Учасник багатьох виставок в 
Україні та за кордоном (Німеччина, Словачина, Польща, Франція, Канада). В прикрасах 
звертається та інтерпретує форми народних прикрас (дукачі, згарди), твори відрізняються 
цікавим компонуванням срібних елементів та коралу, кості, емалей, які додають яскравого 
колористичного звучання.  
Літ.: Шмагало Р.Т. Всеволод Волощак: емалеве гроно ювілею // Образотворче мистецтво. 
– К., 2012. - № 3-4. – С.173. 
Шмагало Р.Т. Всеволод Волощак: емалеве гроно ювілею. // Всеволод Волощак. Ювелірне 
та емальєрне мистецтво. Каталог робіт. – Львів: «Растр – 7», 2014. – С. 6-7.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-справа/ 

 
Вольський Станіслав 
Народився 18.07.1943р. в м.Славута Хмельницької області. В 1966-1970 

рр. навчався у Львівському училищі прикладного та декоративного 
мистецтва ім. І. Труша. Закінчив відділ художньої обробки металу. В 1971-
1977 рр. продовжив навчання на кафедрі художнього скла у ЛДІПДМ, який 
закінчив з відзнакою. У 1977 р. – працює у ювелірній майстерні “ДІАМАНТ” 
художником-ювеліром.   З 1987 р. – член Спілки художників України. У 
 1993 – 1994 рр. – запрошений в США фірмою «BRIDGE ATLANTIC 
CORPORATION» консультантом з емалі та ювелірних виробів. У 2003 року 
отримав державну нагороду, звання Заслуженого художника України. З 2003 
року викладає на кафедрі художнього металу ЛНАМ, доцент кафедри з 2006 
року.  

В творчому доробку художника велика кількість виробів, виконаних у 
різноманітних техніках ювелірного мистецтва та художньої обробки металу – 
металопластика (литво, ковальство,чеканка, ритування), емальєрство, 
різьблення каменю, тощо. Твори відзначаються надзвичайно професійним та 
прецизійним виконанням, цікавими, надзвичайно гармонійними пластичними 
рішеннями.  

Літ.: Станіслав Вольський: Ювелірні вироби. Чеканка. Емалі: Каталог/Львів, орг.. 
Спілки художників. УРСР, Львів, видання Ін-ту мистецтво знав. Фольклору та 
етнографії ім.. М. Рильського АН УРСР; Відп. За вип.. Ю.Г. Гошко, авт..-упор. 
Н.М. Левицька. – Львів, 1986. – 8с: іл.. 
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Станіслав Вольський. Ювелірна пластика, об’ємно-просторові композиції, живопис 
в емалі. Мистецький альбом./Авт. Вступ. Ст.. Р. Шмагало. Львів: Тзов «Колір 
ПРО», 2008. – 72 с 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
Гаркус Олег 
Косівський ювелір, майстер авторських прикрас. Народився 1973 року 

на Івано-Франківщині. У 1990-х роках навчався у КДІПДМ . З початку 2000-
х років працює на відділі художнього металу КІПДМ ЛНАМ, де з 2007 року 
займає посаду завідувача. У творчості звертається до різних технік художньої 
обробки металу – ювелірства, мосяжництва, литва, ковальства.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Гарматюк Руслан  
Косівський ювелір, займається також ковальством. Народився 1981 

року в м. Косів (Івано-Франківська обл..) Навчався на відділі художнього 
металу у Косівському коледжі прикладного та декоративного мистецтва 
(1997-2001). З 2005 року працює викладачем у КІПДМ ЛНАМ .  

У створенні прикрас застосовує ювелірні та ковальські техніки, 
особливе місце у творчості майстра займають техніки дамаської сталі та 
мокуме-гане. Учасник виставок в Україні та за кордоном.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Гикова-Ямаш Ольга 
Львівська художниця-ювелір. Народилась у 1973 році у Львові. Освіту 

ювеліра отримала на кафедрі художнього металу ЛАМ (1995-2000). З 2001 
року працює на кафедрі художнього металу ЛНАМ на посаді майстра 
виробничого навчання.  

У творчих роботах початку 2000-х років зверталась до тем скіфського 
мистецтва, згодом прикраси стають більш лаконічних форм. У прикрасах 
застосовує срібло та коштовне каміння.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Дегтярова Ліна 
Народилась в Ужгороді. 2002 року завершила навчання на кафедрі 

художнього скла ЛНАМ. Живе і працює в Києві та Ужгороді. Прикрасами 
займається ще з студентських часів, тоді звернула увагу на силікон та метал. 
У 2013 році створила свій бренд «Liniyka Jewelry». Зараз працює з різними 
синтетичними матеріалами, та речима, які були у вжитку. Створює об’ємні 
кінетичні нашийні прикраси.  

 

http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-справа/
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Дячук Андрій 
Тернопільський художник-ювелір, займається також ковальством та 

пластикою малих форм. На початку 2000-х закінчив ЛНАМ. Працює в 
техніці мокуме гане та дамаської сталі. Створює лаконічні за формою 
прикраси, де основна увага приділена фактурі та художнім властивостям 
металу.  

 
Заварзін Євген 
Київський художник ювелір. Член НСХУ, президент Міжнародного 

ювелірного клубу. Народився у 1953 році в м. Києві. У 1980-х роках навчався 
у Харківському художньо-промисловому інституті. У 1979 проходив 
стажування у Вищій школі мистецтв Бург Гібіхенштайн у м. Галле 
(Німеччина). У 1980 - працював у галузі архітектурно-художнього 
проектування інтер'єрів громадських споруд. 
1985 - розробив колекцію ювелірних аксесуарів на замовлення польських 
модельєрів до днів польської моди, Штецін, Польща. 
1996 - розробив колекцію ювелірних виробів на замовлення фірми-виконавця 
торгових домів Булгарі, Тіффані, Картьє, Віченце. 1996 - організатор-
засновник київської галереї сучасного мистецтва "Є. З. Студія". 
З 1980 - учасник всеукраїнських та міжнародних художніх виставок. Твори 
художника знаходяться у приватних колекціях в Україні та за кордоном.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Івасюта Орест  
Львівський художник-ювелір, займається пластикою та ковальством. 

Народився 1969 року у Івано-Франківську. У 1984-1989 роках навчався на 
відділі художньої обробки металу у Косівському училищі прикладного та 
декоративного мистецтва. У 1990-1996 роках продовжив навчання на кафедрі 
художньої обробки металу ЛАМ. З 2003 року працює викладачам кафедри 
художнього металу ЛНАМ. Автор неординарного творчого мислення, у 
творенні прикрас звертається до основ концептуального мистецтва, прикраси 
– арт-об’єкти. Поряд з традиційними матеріалами у прикрасах застосовує 
нетрадиційні – гуму, волосся, волокна, магніт та ін.. З середини 1990-х 
приймає активну участь у виставках в Україні та за кордоном (Польща, 
Чехія, Австрія, Німеччина, Франція, Японія та ін..) 

Літ.: Виставка ювелірних прикрас. [у Національний музей у Львові] Каталог/Авт. 
вступ.ст.О. Голубця. –1994.- С.2  
Кравченко М. Експериментальні візії.// Ковальська майстерня. Каталог «Художня 
обробка металу в навчальних закладах України». № 3(5) 2006. – С. 187-205.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Качмар Наталія 

http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-справа/
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Народилася 1963 року. В 1982р. вступила до Львівського медичного 
інституту. Отримавши вищу освіту працювала за спеціальністю до 1996р. 

Увесь час захоплювалась моделюванням одягу та рукоділлям. 
Перебуваючи в товаристві художників, почала працювати металом, 
керамікою та склом. Є автором прикрас зі скла та емалі.  Веде творчий пошук 
у поєднанні кольорових гам з пластикою та орнаментикою, вникаючи в 
традиційні стилі, виробляє свій особистий почерк. 

 
Капітонов Сергій  
Провідний художник-ювелір Криму. Народився 1956 року в м. 

Сімферополь. У 1982 р. закінчив відділ ювелірного мистецтва у 
Красносельському училищі художньої обробки металів, клас І. Латишева 
(Костромська обл.., РФ) Від 1984 року - учасник обласних, всесоюзних, 
міжнародних мистецьких виставок. Персональна виставка відбулась у 2006 
році в Сімферополі.  Використовує різноманітні технології та матеріали. 
Майстерно поєднує золото і халцедон, срібло з кісткою, перламутром, 
сапфіром, топазом, бурштином, сердоліком. Вироби вирізняються 
вишуканістю при складних композиційних вирішеннях ювелірних прикрас. 
Окремі роботи зберігаються в Музеї історичних коштовностей України, 
(Київ), Костромському художньому музеї, Всеросійському музеї 
декоративно-ужиткового та народного мистецтва (Москва). 

Літ.: Капитонов С. Ювелирные изделия: каталог / С.Капитонов. – Симферополь, 
2006. –С. 20-21. 
Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ сторіччя. 200 імен : альбом-
каталог. - К. : ЗАТ "Атлант ЮЕмСі", 2002. - 511 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skurlov.blogspot.com/2011/12/2006-
2006.html 
 
Козар Мирослава 
Молода львівська художниця-ювелір. Народилась 1992 року у м. 

Мукачево. Навчалась на кафедрі художньої обробки металу ЛНАМ (2007-
2012). Займається ювелірними художніми прикрасами та концептуальним 
мистецтвом. Прикраси характеризуються лаконічним дизайном та часто 
несподіваним призначенням (персні для кінчиків пальців рук та ніг). З 2009 
року приймає участь у виставках в Україні та за кордоном. У 2013 році 
створила власний бренд «Jewelry by Myroslava Kozar».  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/  
 
Косигін Леонід 
Член Національної спілки художників України, народився 1941 року в 

Одесі. У 1958 р закінчив ювелірний факультет Красносільського училища 
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художньої обробки металу (РФ). В 1968 році закінчив художньо-графічний 
факультет Одеського педагогічного інституту. Ще в студентські роки брав 
участь у виставках союзного значення і міжнародних. Більш ніж 10 років 
працював головним художником на Одеському ювелірному заводі, де від 
імені фірми брав участь у багатьох спеціалізованих виставках. Особливої 
уваги його роботи отримали в Японії на виставці "ЕКСПО-70". Працював 
також художником на Одеському художньо-виробничому комбінаті. 
Ювелірною справою займається з 1954 року. При створенні предметів віддає 
перевагу технікам гравіювання, а також гарячій, перегородчастій і художній 
емалям. За його ескізами було виконане кольє для королеви Великобританії в 
старовинному російською стилі (золото, діаманти, смарагди). У 1984 році на 
7-му міжнародному Бієнале художників-емальєрів в Ліможі (Франція) 
отримав диплом за роботу "Андрій Рубльов". Учасник різноманітних 
виставок: всесоюзної "Сучасна емаль" в Ленінграді, Москві, Ризі, Вільнюсі, 
Таллінні (1987), персональної "Емаль і ювелірне мистецтво" в Літературному 
музеї (Одеса, 1988), міжнародних - "Колір" у Польщі , Англії, Франції, 
Німеччини (1988), Югославії (Загреб, 1989), США (Нью-Йорк, 1990) та 
інших. Його роботи знаходяться в приватних колекціях та музеях світу, 
зокрема в Музеї історичних коштовностей в Києві.   

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skurlov.blogspot.com/2011/12/2006-
2006.html 
 
Козії Григорій та Роксолана 
Представники львівської школи техніки гарячої емалі, у своїх роботах 

поєднують традиції давньої народної орнаментики з сучасністю, 
добиваючись нових ефектів внаслідок експерименту. Поєднують прозорі й 
глухі емалі зі склом та металом. Велике значення надають кольору.  
Виготовленням прикрас в техніці гарячої емалі займаються з початку 2000-х 
років. Свої роботи представляли на виставках в Торонто, Парижі, Талліні, 
Хельсінкі, Стокгольмі, Кракові, Києві та Львові. 

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Козлик Ольга 
Народилась 1976 року в м. Тернопіль. У 2000 році закінчила кафедру 

кераміки ЛАМ. Займається керамікою, пластикою малих форм та 
керамічними прикрасами. Діапазон її зацікавлень це – нашийні прикраси з 
намистин різних форм і розмірів, які за рахунок масивних об’ємів та 
конструктивних нашарувань мас одна на одну, формують об’єкт-скульптуру 
на тілі людини, декоровані багатошаровими емалями, за рахунок яких 
створюють різноманітні багаті кольорові нюанси. У 2015 році прикраси 
художниці були представлені у шоу-румі Венеційського бієнале (Італія). 
Джерела творчих інспірацій художниця черпає з мистецтва кераміки та скла 
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Італії, Іспанії, північного Середземномор’я, в прикрасах зустрічаються 
пастозні елементи мільєфьйорі, декоративні прийоми італійської майоліки. 

 
 
Котельницька Майя 
Живе і працює у Львові. Випускниця кафедри дизайну інтер’єрів 

ЛДКДУМ ім І. Труша (1999-2004) та кафедри художнього металу ЛНАМ 
(2004-2010). З 2007 року займається створенням прикрас. Застосовує 
ювелірні техніки та матеріали (срібло, латунь, коштовне каміння) поряд з 
некоштовними – скло, дерево, фрагменти речей, що були у вжитку та ін. 
Інспірацією творчості художниця вважає естетику арт-нуво та образи і 
мотиви мистецтва 20-30-х років ХХ століття. Остання серія нашийних 
прикрас художниці була запрезентована на показі мод у Львові (Lviv Fashion 
Week) весна-літо 2015 та на персональній виставці «Зв'язок» в галереї 
MelankaArt у Львові (квітень, 2015). 

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infolviv.net/event/vystavka-
avtorskyh-prykras-majji-kotelnytskoji-silver-lace#more-5168 
 
Кравчук Костянтин  
Чернівецький художник-ювелір. Народився 1952 року в м. Чернівці. У 

1970-х роках навчався у Вижницькому училищі декоративно-ужиткового 
мистецтва. Учасник та призер численних міжнародних конкурсів ювелірних 
прикрас (Польща, Чехія, Австрія, Німеччина, Бельгія, Франція). У мистецтві 
прикрас надає перевагу сучасній естетиці, поєднанню різних матеріалів 
поряд з класичними металами та каменями. Його прикраси — це цілі 
композиції, де мовою металу та каміння прочитуються закладені в них різні 
історії та леґенди, виконані на високому професійному рівні. Прикраси К. 
Кравчука в контексті українського сучасного мистецтва – новаторські.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skurlov.blogspot.com/2011/12/2006-
2006.html 
 
Крохмалюк Віталій 
Львівський художник-ювелір. Народився 1976 року у м. Богородчани 

(Івано-Франківська обл..). Навчався на відділі художньої обробки металу 
Косівського училища декоративного та прикладного мистецтва (1990-1994), 
після якого вступив на кафедру художнього металу ЛАМ (1994-2000). З кінця 
1990-х років приймає участь у виставках в Україні та за кордоном (Польща, 
Чехія, Німеччина). В прикрасах Віталія Крохмалюка основним 
формотворчим матеріалом є срібло та золото, а також працює з титаном, 
застосовує кольорове коштовне та напівкоштовне, завдяки поєднанню яких, 
його твори набувають поліхромного звучання. Він сміливо включає в 
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композицію перснів великі об’ємні камені, поєднуючи їх з тонкою обробкою 
матеріалу та поверхні металу. 

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Куконін Олександр 
Народився 1979 року в Чернівцях. У 2002 році закінчив кафедру 

художньої обробки металу в Львівській Академії мистецтв, а в 2005 році - 
аспірантуру. Ювелірною справою займається з 1995 року. Працює з сріблом, 
перламутром, перлами, різновидами топазів. При створенні виробів 
застосовує різноманітні техніки художньої обробки металу: карбування, 
зернь, монтування. З 2003 року бере участь в українських та міжнародних 
виставках. Зайняв 1-е місце в категорії "Ювелірна справа" на 22-му 
Міжнародному фестивалі ковальської справи "Гефайстон" (Чехія, 2003) і 3-е 
місце в категорії "Ювелірна справа" на 23-му Міжнародному фестивалі 
ковальської справи "Гефайстон "(Чехія, 2004). 

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Кулигін Андрій 
Київський художник-ювелір. Народився 1972 року. Навчався на 

кафедрі художнього металу ЛНАМ (1998-2003). Співпрацював з ювелірним 
домом «Лобортас». У 2009 році створив ювелірну компанію «Zorum». 
Займається ювелірством та пластикою.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Ледницький Дмитро  
Народився 1972 року в с. Прибужжя Миколаївської області. З 1991 по 

1997 рік навчався на кафедрі художнього металу ЛАМ. Брав активну участь в 
мистецькому житті Львова середини 1990-х років. У 1990-х роках займався 
ювелірством, з матеріалів застосовував мельхіор, пісріблену мідь, емаль, 
шкіру. Своєю творчістю залишив помітний слід у розвитку авторських 
прикрас 1990-х років в Україні.  

Літ.: Виставка ювелірних прикрас. [у Національний музей у Львові] Каталог/Авт. 
вступ.ст.О. Голубець. –1994.- С.2  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Лежепьоков Олександр  
Член Національної спілки художників України. Народився 1956 р в 

Сімферополі. У 1982 р закінчив Кунгурське художнє училище (Пермський 
край, РФ). У 1989 році закінчив Нижньотагільський художньо-графічний 
факультет Педагогічного інституту (РФ). Ювелірною справою займається з 
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1981 року. Застосовує всі матеріали, але віддає перевагу металу, каменю, 
перламутру. При створенні предметів застосовує такі техніки, як кування, 
випилювання. З 1981 р бере участь у республіканських, всесоюзних та 
міжнародних виставках. Отримав дипломи на виставках: "Лазурна хвиля" 
(Одеса, 2004, 2005 рр.), "Ювелір-Київ-міжнародна" (Київ, 2005), "Ювелір-
престиж (Харків, 2006). 

Літ.: Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ сторіччя. 200 імен : 
альбом-каталог. - К. : ЗАТ "Атлант ЮЕмСі", 2002. - 511 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Ленцов Геннадій  
Художник, член Московської Спілки художників. Народився 1954 року 

в Україні. Живе і працює в Москві. Створює ювелірні прикраси, об'єкти, 
твори з використанням гарячих ювелірної та промислової емалі. Роботи 
художника відрізняються підкресленою індивідуальністю творчого мислення 
та рафінованістю художнього стилю. Твори зберігають у собі традиційну для 
ювелірного мистецтва камерність форм, високу культуру майстерності і в той 
же час володіють значущістю монументальних творінь. З 1973 р учасник 
понад п'ятдесяти професійних художніх виставок (міжнародних, всесоюзних, 
республіканських, зональних, молодіжних, московських) і шести 
міжнародних симпозіумів. 

Літ.: Казакова Л.В. Декоративное искусство России в контексте мирового 
студийного творчества 1980-2010.— М.:Гнозис, 2013 .— с.  
Мастера ХХІ века. – М.: Бук Хаус, 2004. – 192 с.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Малікова Любов 
Народилась 1985 року в м. Київ. Випускниця НАОМА (2013), кафедра 

монументального живопису. До мистецтва прикрас звернулась в 2008 році. 
Приймає участь у виставках в Україні та за кордоном (Лондон, Москва, 
Берлін). Художниця мислить просторово, створюючи об’єкти візуального 
мистецтва, вона відмодельовує їх у прикрасах, які стають частиною 
експозиції виставкового простору. В матеріалах працює з вовною, пластиком, 
папером. В колористичному вираженні художниця застосовує чорний, 
червоний та білий кольори, прозорі синтетичні матеріали. До комплектів 
прикрас художниця також створює об’ємні роботи – скульптури, графічні 
композиції та відеоарт. 

 
Міхальянц Олександр  
Член Національної спілки художників України з 1978 року, заслужений 

художник АР Крим. Народився 1942 року в м. Темір (Казахстан). Ювелірною 
справою займається з 1971 року. Працював на Кримському художньо-
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виробничому комбінаті (Сімферополь). При створенні виробів віддає 
перевагу технікам кування, карбування, литва, монтування, випилювання та 
іншим. Великий вплив на нього справила Таллінська ювелірна школа.  
Учасник міських, обласних всеукраїнських, республіканських та 
міжнародних виставок з 1960 року. Серед них - всесоюзні виставки в Москві 
(1976, 1981, 1990-1993 рр.), Таллінні (в 1978 г.); міжнародні виставки в 
Чехословаччині (Яблонець): "Яблонець-77" (нагороджений почесним 
дипломом) і " Яблонець -80", у Польщі (1989), Югославії (Загреб, 1989) та 
Угорщини (Естергом, 1990) . У 1987 році в Художньому музеї (Сімферополь) 
проходила його персональна виставка. За внесок у розвиток вірменської 
культури в Криму в 1995 році нагороджений премією ім. Спендиарова, яка 
була йому присуджена Кримським республіканським фондом культури. 
Деякі його роботи зберігаються в Музеї історичних коштовностей України 
(Київ), Всеросійському музеї декоративно-прикладного мистецтва (Москва) і 
Художньому музеї (Сімферополь). 

Літ.: Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ сторіччя. 200 імен : 
альбом-каталог. - К. : ЗАТ "Атлант ЮЕмСі", 2002. - 511 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Микита Сергій  
Народився 1969 року в м. Володимир-Волинському. У 1988 році 

закінчив КТНХП. 1991-1997 – навчання на відділі художнього металу ЛАМ. 
Брав активну участь в мистецькому житті Львова середини 1990-х років, 
зокрема у виставці прикрас 1994 року (Національний музей у Львові).  У 
1990-початку 2000-х років займався ювелірством, з матеріалів застосовував 
срібло, звертався до кельтських мотивів, серед форм переважали масивні 
нашийні прикраси. Своєю творчістю залишив помітний слід у розвитку 
авторських прикрас 1990-х років в Україні. На даний час займається 
мистецтвом декорування тіла (татуюванням).  

Літ.: Виставка ювелірних прикрас. [у Національний музей у Львові] Каталог/Авт. 
вступ.ст.О. Голубець. –1994.- С.2   
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Мухіна-Арчер Марія 
Американська художниця українського походження, живе і працює в 

Сан-Франциско (США). За свої роботи удостоєна звання кращого 
художника-ювеліра при Нью-Йоркській гільдії моди. Виставка її виробів 
творів проходила в Музеї історичних коштовностей України (Київ) в 1999 
році.  

Літ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainianchi.com/Маша-Арчер-
ювелір-з-українським-серце/ 
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Опалинська Марія 
Народилась 1953 року у Львівській області. З 2008 року займається 

виготовленням прикрас з вовни  у техніці валяння, створює об’ємні жіночі 
аксесуари з елементами рослинних мотивів.  

Пержан Стефан 
Член Національної спілки художників України. Народився 1943 року в 

Чернівцях. В 1961 році закінчив Чернівецьке художнє ремісниче училище. 
Працював художником-оформлювачем на рекламному комбінаті 
Облспоживспілки. В галузі ювелірного мистецтва - з 1985 року. Працює з 
мельхіором, сріблом, золотом, каменями, кісткою, перламутром, але надає 
перевагу мушлям. При створенні виробів застосовує такі техніки художньої 
обробки металу як інкрустація, кування, плетіння. З 1972 року бере участь у 
міських, республіканських та міжнародних виставках. Серед міжнародних 
виставок - в Угорщині (Естергом, 1990), Росії (Москва, 1992, 1994 рр .; 
Санкт-Петербург, 2002-2005 рр. - Виставка "Ювелірний Олімп"). У 2005 році 
на міжнародній виставці у Києві завоював 2-е місце в конкурсі "Феєрія 
розкоші" за кращий ексклюзивний виріб. Мав дві персональні виставки в 
Чернівецькому художньому музеї (1999, 2003). Деякі його роботи 
експонуються в Чернівецькому художньому (кольє "Черемош", Брошка 
"Весна в Карпатах") і краєзнавчому (плакетка "Буковина") музеях, у 
Всеросійському музеї декоративно-прикладного мистецтва (Москва, Росія), в 
приватних колекціях в Україні, Угорщині , Німеччини, Австрії, Ізраїлі, 
Канаді, США та ін. 

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Петрів Олег 
Народився 1976 року у Львові. З початку 1990-х років займається 

ювелірним мистецтвом. З матеріалів обирає бронзу, мідь, працює в техніці 
мокуме гане. Учасник виставок в Україні та кордоном. На даний час 
проживає у Львові та Канаді.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Пильник Ольга 
Народилась 1980 року в м. Ужгород. У 2005 році закінчила навчання у 

ЛНАМ на кафедрі художньої кераміки. У 2005 році створила колекцію 
керамічних прикрас (натільні корсети, нашийні прикраси та персні) з 
порцеляни, декоровані поливами. Ці твори були представлені на виставці 
керамічних прикрас у 2006 році у Відні. Займається керамікою, скульптурою 
та керамічними прикрасами.  

 
Погорецька Алла 
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Член Національної спілки художників України з 1977 року. Народилася 
в 1936 році в Одесі. В 1962 році закінчила Львівський інститут прикладного 
та декоративного мистецтва. Працювала художником-ювеліром в Одеському 
художньому фонді. Ювелірною справою займається з 1962 року. При 
створенні виробів працює з металами, а також камінням і морськими 
раковинами. При роботі з матеріалом віддає перевагу технікам лиття, 
кування, карбування, різьблення по каменю і мушлі. Учасник 
республіканських і всесоюзних виставок з 1972 року. Брала участь також і в 
міжнародних виставках: у Франції (Марсель, 1980), Угорщині (Сегед, 1983), 
Болгарії (Варна, 1984 ), США (Балтимор, 1984), Фінляндії (1989). Деякі 
роботи експонуються у відділі прикладного мистецтва Одеської картинної 
галереї - гривня "Сонечко" та Музеї історичних коштовностей України (Київ) 
- перстень "Пантера". 

Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skurlov.blogspot.com/2011/12/2006-
2006.html 
 
Росляков Сергій 
Народився 1953 року у Миколаєві. В 1976 році закінчив Миколаївський 

кораблебудівний інститут ім. адмірала С.Й. Макарова. В 1984 році закінчив 
Леніградський інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І.Ю. Репіна 
Академії мистецтв СРСР, за спеціальністю теорія та історія образотворчого 
мистецтва, мистецтвознавець, займається ювелірним мистецтвом. З 1993 
року член НСХУ, автор багатьох публікацій з питань історії мистецтва, 
зокрема мистецтва Північного. Поряд з активною мистецтвознавчою 
діяльністю багато часу віддає практичні роботі в галузі ювелірного 
мистецтва. В 1996 році брав участь у виставці ювелірних прикрас в м. 
Миколаєві. В прикрасах звертається до теми мистецтва Античного 
Причорноморя.  

 
Руснак Манолій 
Чернівецький художник, Член НСХУ (1983). Народився 1945 року, с. 

Митків Чернівецької області. Закінчив Вижницьке училище прикладного 
мистецтва (1968). Педагоги з фаху – П. Лемський, В. Жаворонков, А. Скиба. 
Працює в галузі ювелірного мистецтва. З 1974 року учасник виставок в 
Україні та за кордоном. Основні твори: гарнітур „Космос” (1978), „Фантазія” 
(1978), кольє „Квітка” (1979), гарнітур „Квіти” (1982), „Озеро” (1982).  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Сойка Віта 
Народилась 1977 року у Львові. 2003 року закінчила кафедру 

моделювання одягу ЛНАМ. Займається дизайном та виготовленням прикрас 
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з венеційського скла. З початку 2000-х років приймає участь у виставках в 
Україні та за кордоном (США).   

 
 
 
Теліженко Олеся 
Народилась 1984 року в Черкасах у мистецькій родині. У 2007 році 

закінчила Львівську національну академію мистецтв, кафедру моделювання 
одягу. Неодноразова учасниця всеукраїнських та міжнародних симпозіумів 
та виставок.До прикрас звернулась як художник модельєр, створюючи 
аксесуари для одягу. Використовує різні матеріали, переважно текстильні, до 
колекції «Скіфія» обрала шкіру, робила на ній перфорацію, декорувала 
металевими блочками, частково позолочувала. Прикраси до колекції 
"Таткова витинанка" з вовни, валяної в намистини, а потім розписані 
акриловими фарбами.  

 
Тимцан-Какараза Ольга 
Народилась і живе в м. Тернопіль. Випускниця кафедри дизайну 

інтер’єрів ЛНАМ (2005). Займається моделюванням одягу та створенням 
прикрас зі шкіри. У прикраси з натуральної шкіри (нашийні прикраси, 
браслети, сережки) дизайнерка вплітає натуральне каміння, скло, кераміку, 
скляні намистини. 

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://moyaliniya.com/index.php?newsid=80 

 
Турчин Ігор 
Народився в 1940-х роках у Львові. Художник-аматор, за фахом 

інженер. В 1970-х роках був ведучим інженером НВО «Система». В 1970-
1980-х роках активно займався прикрасами, в яких застосовував 
«неювелірні» матеріали, в основному різні породи дерева. Учасник 
республіканських та обласних виставок самодіяльного мистецтва. У своїй 
творчості художник найбільше звертав увагу на тверді породи деревини – 
червоне дерево, горіх, грушу. Прикраси майстра – обручки, персні, коралі, 
браслети дуже пластичні, текстура матеріалу вдало поєднувалась з формою 
виробів.  

Літ.: Виставка творів митців-аматорів: Василя Вовка, Володимира Фединського, 
Дарія Футорського, Всеволода Волощака та Ігоря Турчина. [Музей народної архітектури 
та побуту] Каталог/ Авт.ідеї, куратор Я.Кравченко. – Львів, 1983.  

 
Фединський Володимир 
Народився 1941 року у Львові. Художник-ювелір, львів’янин, за 

професією геодезист (у 1979 році закінчив Львівський політехнічний 
інститут), розпочинав творчу діяльність, як самодіяльний художник.  
Учасник багатьох виставок художників та народних майстрів. У 1970-1990-х 
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роках займався ювелірством. Майстер основну увагу у творах приділяв 
тонкій техніці виконання, орнаментації. Його прикраси привертають увагу 
майстерно виконаним металом – мельхіором, багатством та різноманітністю 
візерунків, які заповнюють площини творів. У прикрасах художник також 
широко використовував такаж срібло,корали, з технік чернь та філігрань. 

Літ.: Виставка творів митців-аматорів: Василя Вовка, Володимира Фединського, 
Дарія Футорського, Всеволода Волощака та Ігоря Турчина. [Музей народної архітектури 
та побуту] Каталог/ Авт.ідеї, куратор Я.Кравченко. – Львів, 1983.  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-справа/ 

 
Федоров Юрій  
Член Національної спілки художників України. Народився 1940 року в 

Сімферополі. Працював художником-ювеліром на Кримському художньо-
виробничому комбінаті. Ювелірною справою займається з 1965 року. 
Застосовує різноманітні матеріали, але віддає перевагу чистому метауі. При 
створенні виробів використовує техніку лиття. З 1971 року бере участь у 
республіканських, всесоюзних та міжнародних виставках. 

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skurlov.blogspot.com/2011/12/2006-
2006.html 
 
Футорський Дарій 
Народився 1944 року в Перемишлі (Польща), з 1945 року живе у 

Львові. Художник-аматор, прикрасами займався в 1970-1990-х роках. За 
фахом фізик. В 1970-1980-х роках брав активну участь у створенні жіночих 
ювелірних прикрас – перснів, кулонів, кульчиків. У своїх творах художник 
використовував техніки філіграні, металопластики, а з матеріалів: срібло, 
напівкоштовне каміння – агати, халцедони, бірюзу. Серед кращих його робіт 
початку 1980-х років було відзначено перстень з чорним агатом – «Чорне 
полум’я», кулони з бразильським та «моховим» агатом. Учасник виставок 
художників-аматорів у Львові в 1970-1980-х роках (Музей народної 
архітектури та побуту «Шевченківський гай», Музей етнографії та 
художнього промислу у Львові). 

Літ.: Виставка творів митців-аматорів: Василя Вовка, Володимира Фединського, 
Дарія Футорського, Всеволода Волощака та Ігоря Турчина. [Музей народної архітектури 
та побуту] Каталог/ Авт.ідеї, куратор Я.Кравченко. – Львів, 1983.  

 
Хаїм Хаїмович 
Київський дизайнер прикрас. Народився у 1978 році в Харкові. Живе і 

працює в Києві та Тель-Авіві (Ізраїль). Працює з такими матеріалами як 
алюміній та мідь, створює легкі та обємні прикраси, які нагадують 
скульптуру на тілі. Бере участь у показах та шоу-румах «Kyiv Fashion Days».  
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Хоменко Віталій Федорович 
Член Національної спілки художників України. Народився 1945 року в 

Києві. Ювелірною справою займається з 1967 року. Працює зі сріблом, 
золотом, міддю, коштовним та напівкоштовним камінням. При створенні 
прикрас застосовує всі класичні техніки. Учасник багатьох як 
республіканських, так і міжнародних виставок (Росія, Литва, Чехія, Хорватія, 
Угорщина, Фінляндія, Німеччина, Франція, США). Деякі роботи 
зберігаються в Музеї історичних коштовностей України (Київ) і Музеї 
Кремля (Москва). 

Літ.: Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ сторіччя. 200 імен : 
альбом-каталог. - К. : ЗАТ "Атлант ЮЕмСі", 2002. - 511 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
 
Хомякова Олена 
Народилася 1979 року в м. Борислав Львівської області. 1994-1998 – 

навчання у Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового 
мистецтва імені Івана Труша. 1994 – відділ реклами в архітектурно-
просторовому середовищі. 1995 – відділ моделювання та декорування одягу. 
1996-1998 – відділ скульптури. 1998 – диплом молодшого спеціаліста-
скульптора. У 1999-2005 – навчання у Львівській Національній Академії 
Мистецтв. Кафедра художньої кераміки. Отримала повну вищу освіту за 
спеціальністю “Дизайн” та здобула кваліфікацію спеціаліста-кераміка. З 2005 
року займається виготовленням прикрас, виконує колекції прикрас та бере 
участь у міжнародних конкурсах мод – Філадельфія (США), Сургут, Москва 
(Росія), Люблін (Польща), Київ, Львів. А прикрасах використовує кераміку, 
скло, латунь, срібло.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://poglyad.com/blog-21/post-1678 
 
Худоба Роксолана 
Народилась 1988 року в м. Золочів (Львівська область). У 2013 році 

закінчила ЛНАМ, кафедру художнього скла. Викладачі з фаху: Орест 
Принада, Олександр Звір, Андрій Петровський.  Роксолана співзасновник та 
куратор арт-центру «Щось цікаве», поки що єдиної у Львові галереї під 
відкритим небом. У 2014 році заснувала бренд «Haluzka». Займається 
виготовленням та дизайном прикрас зі скла (броші, нашийні прикраси). Живе 
і працює у Львові. 

 
Царенко Юрій 
Народився 1980 року у Львові. У 2007 році закінчив навчання на 

кафедрі скульптури ЛНАМ. Працює в галузі станкової скульптури та 
ювелірства. Застосовує техніки лиття, карбування, гравіювання, гальваніку та 
ін.. З матеріалів – срібло, бронзу, латунь, нікель, дерево, напівкоштовне 
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каміння. Співпрацює з модельєрами, створюючи прикраси для показів одягу 
на «Lviv Fashion Week».  

 
Чорна Тетяна 
Народилась та живе в м. Київ. Випускниця НАОМА (2004), за 

спеціальністю архітектор-художник вже близько десяти років плідно працює 
у мистецтві авторської прикраси.  Художниця, сповнена творчими 
прогресивними ідеями є піонером концептуальних незвичних прикрас в 
Україні, виконаних з різних видів полімерів. У формах прикрас художниця 
найчастіше звертається до брошки, намиста, шпильки, ґудзиків. З 2008 року 
приймає участь у виставках, показах мод та аксесуарів в Україні та за 
кордоном.  

Літ:. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ladyindress.com.ua/tat-yana-
chorna-kontsept-moego-brenda-tvorcheskaya-refleksiya-na-okruzhayushhij-mir/ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eveningkiev.com/article/18124 

  
Шоломій Віктор  
Народився 1959 року у м. Ростов-на-Дону (Росія). Навчався на кафедрі 

художньої обробки металу в Таллінському державному художньому 
інституті, після навчання приїхав до Львова, працював на кафедрі 
художнього металу ЛНАМ (ЛДІПДМ, ЛАМ). В 1980-х роках почав 
працювати руслі пластики малих форм та ювелірстві.Учасник численних 
виставок прикрас в Україні та за кордоном. Прикраси художника це сміливе 
поєднання скульптурної пластики і ювелірства, наприклад як у серії брошів 
«Маленький принц. Втеча» З матеріалів Віктор Шоломій використовував 
срібло, мельхіор, напівкоштовне каміння. Художник вбачав призначення 
творів не стільки в їхній функціональності, скільки в можливості 
формотворення, створення своєрідної скульптури.  Помер у 2007 році у 
Львові.  

Літ.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.artmetal.org.ua/ювелірна-
справа/ 
Ямнич Надія 
Народилась 1986 року в м. Дрогобич (Львівської обл..) 2009 року 

завершила навчання на кафедрі сакрального живопису ЛНАМ. зараз живе і 
працює в Італії. Поряд із сучасним сакральним мистецтвом (живопис, 
скульптура), художниця займається художніми прикрасами, до яких 
звернулась в 2005 році. Матеріалом вона обрала кераміку двох кольорів, білу 
і червону. Форми прикрас лаконічні, практично без декору, прикраси вона 
демонструє як скульптуру на тілі. Види прикрас: нашийні прикраси, персні, 
сережки. 
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