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АНОТАЦІЯ
Бокотей М. А. Львівське гутне скло у контексті міжнародного студійного
руху: художні особливості та осередки скловиробництва. — Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.06 «декоративне і прикладне
мистецтво». — Львівська національна академія мистецтв, Львів, 2018.
Дисертація присвячена одному з важливих і малодосліджених явищ у
вітчизняному

декоративно-прикладному

мистецтві

—

гутній

продукції

українських підприємств-скловиробників.
Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку
використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи (текст) викладено на
162 сторінках.
Після опрацювання корпусу літератури з’ясовано, що у вітчизняному
мистецтвознавстві проблематика гутної продукції українських виробників
досліджена в контексті діяльності індивідуальних митців і майстрів-гутників, а
їхня творчість розглядається в рамках авторського декоративно-прикладного
мистецтва, а не проектування зразків для тиражного виробництва. У
найвагоміших з наукових праць попередників досліджено тему художнього
скла в наступних перерізах: історичні аспекти функціонування гутного
виробництва в Україні, художнє скло на українських теренах у радянський
період, діяльність індивідуальних особистостей у галузі художнього скла.
Важливими для нашого дослідження є публікації, які стосуються розвитку
міжнародного руху студійного скла. У контексті розповсюдження у світі цього
масштабного мистецького явища розглянуто видання іноземних авторів,
переважно пов’язаних з Музеєм скла в Корнінґу, США. Опрацьовано наукові
дослідження українських мистецтвознавців, які порушували проблематику
діяльності міжнародних симпозіумів гутного скла. Для вивчення діяльності
львівських симпозіумів важливим джерелом слугували зібрані під час заходу
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роботи з музейних збірок Львова, каталоги, а також фотоматеріали, які не були
опубліковані.
Досліджуючи сучасну ситуацію в українському мистецтвознавстві,
з’ясовано,

що

художнє

скло

зараховано

до

декоративно-прикладного

мистецтва. Ця позиція не відповідає сьогоденній ситуації, оскільки тиражна
продукція підприємств-скловиробників наділена всіма рисами дизайну, а
індивідуальні творчі об’єкти більшою мірою належать до образотворчого
мистецтва. На підставі проаналізованої іноземної системи класифікації видів
мистецтва та з огляду на вітчизняну специфіку термінологічно-понятійного
апарату, зроблено висновок, що найбільш відповідним доменом для предмета
дослідження є ужиткове мистецтво, складовими якого є декоративне мистецтво
і дизайн. Незважаючи на те, що малотиражну гутну продукцію можна
підпорядкувати домену «дизайн», тут переважає мистецьке навантаження, тож
у термінологічному апараті варто акцентувати на понятті «мистецтво», у цьому
контексті — «ужиткове мистецтво».
Найважливішими джерелами нашого дослідження стали каталоги
(технічні карти) продукції Львівської експериментальної кераміко-скульптурної
фабрики за 1970-1990 рр., де зафіксовані всі тиражовані у склоцеху зразки за
цей період. До важливих джерел належать також фотоматеріали та технологічні
карти продукції ТОВ «Компанія «Галицьке скло».
Виробництво художнього скла гутним способом на українських теренах
існувало

фактично

впродовж

останнього

тисячоліття.

Для

глибшого,

ґрунтовнішого дослідження теми в дисертації розкрито етапи розвитку
вітчизняного гутництва в момент досягнення найбільшого розквіту в другій
половині ХХ — початку ХХІ ст. У цей період функціонувало кілька десятків
підприємств,

які

продукували

художнє

скло

різними

техніками.

Найважливішим з них, що упродовж майже півстоліття був центром
вітчизняного гутництва й осередком збереження традицій і виховання
наступного покоління, була Львівська експериментальна кераміко-скульптурна
фабрика.
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У склоцеху фабрики функціонувала спеціальна бригада майстрів, яку
фінансував Худфонд у Москві, саме вона була призначена для виконання
творчих робіт художників-склярів з усього СРСР. 1989 року склоцех ЛЕКСФ
став базою для проведення одного з найяскравіших явищ у культурномистецькому житті країни, а також найтривалішого безперервного форуму
художників-склярів у світі — міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові.
У дослідженні з’ясовано багатовекторний вплив цього культурного явища
на розвиток українського художнього скла, у тому числі й на проектування
продукції українських підприємств-скловиробників. Участь у міжнародних
симпозіумах гутного скла взяли понад 250 художників з 32-х країн, а колекція
унікальних авторських робіт учасників охоплює понад 350 одиниць і є
віддзеркаленням сучасного стану світового склярства. Серед найсуттєвіших
результатів проведення заходу є популяризація українського художнього скла у
світі та ознайомлення мистецького середовища України з досягненнями
світового склярства, а також корекція вектора стилістичних та ідейних
напрямків у вітчизняному художньому склі.
Міжнародний рух студійного скла, який розпочався фактично одночасно
у 1950-х рр. у США і Європі, згодом розповсюдився на всі континенти й мав
послідовників у кожній державі, де виготовляли художнє скло. Завдяки
порівнянню різних шкіл, концепцій, напрямків становлення та розвитку
творчих особистостей наприкінці XX століття, складається загальна панорама
світового скловиробництва, що дозволяє оцінити вплив студійного руху на
декоративно-прикладне мистецтво України та проектування малотиражної
гутної продукції українських підприємств зокрема.
У

дисертації

розкрито

основні

технологічно-формотворчі

засади

проектування гутної продукції українських скловиробників. Традиційні
принципи формування виробів з гарячої скломаси мали застосування упродовж
кількох тисячоліть і не піддавались суттєвим змінам до кінця ХХ ст.
Технологічний прогрес майже не торкнувся цієї галузі, де й сьогодні
застосовуються техніки вільного формування, винайдені ще в давніх
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цивілізаціях. Українське гутне виробництво кінця ХХ ст. не значно
відрізнялося технологічно від західних країн. Хоча з часом у розвинених
державах було модернізовано скловарне обладнання в напрямку економії
природних

ресурсів

і

поступового переходу на надійніші

матеріали,

майстерністю наші гутники не поступалася західним. Представлено кілька
методів, притаманних традиційному для вітчизняного гутництва формуванню, а
також техніку декорування з допомогою скляних порошків.
Визначено основні стилістичні засоби, технологічні прийоми, методи
формотворення та колористичні принципи і на їх підставі зроблено
узагальнений висновок щодо індивідуальних рис і характерних особливостей
львівської гутної продукції кінця ХХ — початку ХХІ ст. Відтак окреслено дві
основні типологічні групи продукції, яку виконували у період 1970-2011 рр. на
ЛЕКСФ та ТОВ «Компанія «Галицьке скло»: декоративно-ужитковий посуд і
скульптурна пластика. У дослідженні підкреслено, що ключовим аспектом,
який мав вплив на проектування зразків тиражної продукції на згаданих
підприємствах,

була

співпраця

майстрів-гутників

з

професійними

художниками. Охарактеризовано визначальні риси продукції в конкретних
підгрупах, які належать авторству провідних проектантів гутних виробів своєї
епохи. За основу взято майже 190 зразків ваз, кубків, келихів, фруктовниць,
наборів посуду, анімалістичної скульптури та іншої продукції. Незважаючи на
те, що українське художнє скло цього періоду перебувало під значним впливом
творчої діяльності художників, які брали активну участь у розвитку й
поширенні міжнародного руху студійного скла, вітчизняна гутна продукція
була наділена рисами традиціоналізму та консерватизму народного способу
вільного формування і декорування.
Проаналізовано

також

продукцію

останнього

підприємства,

яке

виконувало в Україні тиражну продукцію традиційним гутним способом, —
ТОВ «Компанія «Галицьке скло». Тут упродовж першої половини 2011 р.
виконав колектив литовських і українських художників понад 50 зразків
композиційних груп, які складались переважно з кількох ваз і тарілок у різних
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формах. Колекція, виконана у 2011 р. у склоцеху «Компанії «Галицьке скло»
була успішно представлена на міжнародних торгах «Амб’єнте» у Франкфурті
(Німеччина) і отримала високу оцінку серед найперспективніших покупців цієї
категорії склопродукції.
Дисертація порушує питання діяльності найвизначніших особистостей
українського гутного скла, які приклалися до його розвитку в другій половині
ХХ — початку ХХІ ст. Йдеться передусім про роботу на підприємствах
скловиробничої

галузі

таких

професійних

художників

—

А. Бокотей,

Ф. Черняк, І. Аполлонов, А. Балабін, Л. Митяєва, О. Гущин, С. Мартинюк,
Б. Галицький, З. Масляк. Водночас, поряд з професіоналами над розробленням і
впровадженням у виробництво зразків продукції працювали майстри-гутники,
чиї імена вписані в історію українського художнього скла: Й. Гулянський,
М. Павловський,
І. Мацієвський,

П. Семененко,
Я. Мацієвський,

П. Думич,
В. Драчук,

О. Гера,

Р. Жук,

І. Шуманський

Б. Валько,
та

ін.

В

українському мистецтвознавстві роботи цих авторів розглядаються переважно
як авторські індивідуальні твори, проте більшість з виконаних зразків були
впроваджені у виробництво. Безперечно, не можна оминути в контексті нашого
дослідження і діяльність художників, що пов’язана з виконанням авторських
індивідуальних робіт виставкового характеру, які часто мали образотворче
навантаження. Цей значний пласт художньої творчості авторів більшості
промислових зразків неминуче вплинув на формування асортименту продукції
українських підприємств.
Незважаючи на те, що більшість українських художників-склярів
здобували фах на єдиній в Україні кафедрі художнього скла у Львові, цілком
виразною є різниця між київською та львівською школами. У зразках
львівських майстрів надзвичайно виразно прочитуються традиційні принципи
формотворення, базовані на класичних технічних прийомах і способах
декорування. Київська школа, натомість, вирізняється пошуком новітніших
засобів форми і декору.
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Художнє скло — яскрава й змістовна галузь декоративно-прикладного
мистецтва України. Гутне скло — її важлива складова, яка ґрунтується на
багатовікових традиціях, що передаються від покоління до покоління і
вирізняються індивідуальними національними рисами у світовому мистецтві.
На жаль, сьогодні цей вагомий пласт української культури перебуває у стані
майже цілковитого занепаду й потребує термінової уваги та ревіталізації.
Ключові слова: художнє скло, гутне скло, художники-склярі, майстригутники, підприємства-скловиробники, дизайн художнього скла, міжнародні
симпозіуми скла, міжнародний рух студійного скла.

ABSTRACT
Mykhaylo Bokotey. Lviv blown glass in the context of the international studio
movement: artistic features and glassmaking centers. — Manuscript Copyright.
Thesis for the degree in Ph.D. in History of Art with specialization in 17.00.06
— Decorative and Applied Art. — Lviv National Academy of Art, Lviv, 2018.
The work consists of an introduction, three sections, conclusions, a list of
literary sources (259 positions), additions. The main content of the text is set forth in
164 pages.
After working out on the corps of literature, it was found out that in the
national art studies the problems of blown glass products of Ukrainian producers
were investigated exceptionaly in the context of the activity of individual artists and
glass blowers. Their work is considered within the framework of the author’s
decorative and applied art, and not the design of samples for the production process.
The most significant works of predecessors may be divided in the following sections:
the historical aspects of the functioning of blown glass production in Ukraine, art
glass on the Ukrainian lands in the Soviet period, and the activity of individual
personalities in the field of glass art. The publications important for our research are
related to the development of the international studio glass movement. In the context
of the proliferation of this large-scale artistic phenomenon, publications of other
foreign authors, mainly associated with the Glass Museum in Corning, USA are also
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considered. The scientific researches of Ukrainian art critics raised the problems of
the International blown glass symposiums in Lviv have been worked out. The
catalogs of gathered collections during the symposiums, as well as photo materials
which were not published, were an important sources of scientific analysis.
The most important non-verbal sources of this study were catalogs of the Lviv
experimental ceramic-sculptural factory production for 1970-1980, where all
replicated samples for the given period were registered. Non-verbal sources include
also photographic materials of the products of the «Galician Glass» Company.
The production of artistic glass in Ukraine existed during the last millennium,
therefore, for a deeper and more thorough research of the topic in the dissertation, the
question of the formation of domestic blown glass from the time of its origins until
the peak of the second half of the XX — the beginning of the XXI century was
reached. During this period, several dozens of companies operated, which produced
artistic glass with various techniques. The most important of them, which for almost
half a century was the center of domestic blown glass production and centers of
preservation of traditions and education of the next generation, was the Lviv
Experimental Ceramic and Sculpture Factory.
In the glass studio of the factory there was a special team of masters, which
was financed by Khudfond in Moscow and was designed to perform creative works
of glass-sculptors from the whole USSR. Subsequently, in 1989, the glassworks of
LECSF became the basis for one of the most striking phenomena in the country’s
cultural and artistic life, as well as the longest continuous forum of glass artistss in
the world — the International Blown Glass Symposium in Lviv.
The study reveals the multi-vector effect of this cultural phenomenon on the
development of glass design of Ukrainian enterprises. Since 1989 the International
Blown Glass Symposiums have taken place. More than 250 artists from 30 countries
took part in it. The collection of unique artistic works, performed by participants of
symposiums at Ukrainian enterprises, includes more than 350 units and is a reflection
of the current state of world glass art. Among the most significant results of the event
is the popularization of Ukrainian glass art in the world and acquaintance with the
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achievements of world glass, as well as the correction of the vector of stylistic and
ideological trends in the domestic glass art.
Investigating the current situation in the Ukrainian art criticism, it became clear
that artistic glass, according to an outdated post-Soviet system, belongs to decorative
and applied art. This position does not correspond to the current situation, since the
glass product is endowed with all the features of design. On the other hand, the
individual creative objects to a greater extent belong to the fine arts. On the basis of
the analyzed foreign system of art classification and taking into account the domestic
specificity of the terminology and conceptual apparatus, it is concluded that the most
relevant domain for the subject of research is applied arts, the components of which
are decorative art and design. Despite the fact that low-volume blown glass products,
which are fully responsible for signs and processes, can be attributed to the «design»
domain, yet there is an artistic load prevailing here, so the term «art» should be
stressed in the terminology apparatus. In this context — «applied art».
The dissertation describes the main technological and formative principles of
the design of blown glass production of Ukrainian glass makers. Traditional
principles for the production of blown glass products have been used for several
millenia and have not undergone significant changes until the end of the twentieth
century. Technological progress almost did not touch this industry, where still we use
today the techniques of free formation invented in Mesopotamia, Ancient Greece or
Rome. Ukrainian blown glass production of the late twentieth century was not
significantly different from that in western countries. The glass equipment was
modernized in developed countries in the direction of saving natural resources and
the gradual transition to more reliable materials, but the skill of our glass blowers was
not inferior to the western ones. Several methods of the traditional formation for the
national blown glass formation, as well as the technique of decorating with glass
powders are presented here.
The analysis of the main forming and technological properties of the
voluminous products of Ukrainian glass-making enterprises outlined three main
typological groups of products, which were produced during the period of 1963-2011
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at LECSF and LLC «Galician Glass» Company: vases, decorative and applied
vessels, sculptures. The key aspect of designing the samples of products at the abovementioned enterprises is the cooperation between the glass blowers and professional
artists. Author’s features of products in specific subgroups, which belong to the
authorship of the leading designers of blown glass products of its era are
characterized here. As a basis, almost 190 samples of vases, cups, glasses,
fruitcrackers, sets of dishes, animalistic sculptures and other products are taken.
Also were analyzed the products of the last company, which produced glass in
a traditional way of free forming in Ukraine — the «Galician Glass» Company. Here
during the first half of 2011, a group of Lithuanian and Ukrainian artists performed
over 50 samples of composite groups, consisting mainly of several vases in various
shapes and plates. The collection, executed in 2011 in the glass studio of the
«Galician Glass» Company, was successfully presented at the international fair
«Ambiente» in Frankfurt (Germany) and was highly appreciated among the most
promising buyers of this category of glass products.
The basic stylistic means, technological methods, methods of forming and
coloring principles are determined. On the basis of them a generalized conclusion is
drawn about the individual features and characteristics of the Ukrainian blown glass
production of the late XX — begining of the XXI centuries. Despite the fact that the
Ukrainian art glass of this period was under the significant influence of the creative
activity of artists who took an active part in the development and dissemination of the
international studio glass movement, domestic blown glass products were endowed
with features of traditionalism and conservatism of the people’s way of free
formation and decorating.
Thus, the influence of the international studio movement and its participants on
the design of wholesale products of glass-making enterprises is determined. The
international studio glass movement, which began simultaneously in the 1950’s in the
United States and Europe, subsequently spread to all continents and had followers in
every state where artistic glass was fabricated. At the same time, despite the common
vector of artistic glass development in the direction of liberation from industrial
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dependence and the pursuit of imagery and ideology, national schools have a
distinctly identical character and own individuality. In the post-Soviet space, the art
glass acquired its own individual features in each of the countries: in Russian art
glass prevailing formal searches; Baltic artists are followers of the northern European
trends, where the main emphasis is placed on the elementality of forms and
minimalism of color solutions, with an expressive tendency toward decorative
character; Ukrainian artists, on the other hand, tend to the experimental and idea
properties of an artistic work.
Thanks to the comparison of different schools, creative concepts, directions of
formation and development of individual persons at the end of XX century, the
overall panorama of world glass production is formed, which allows to assess the
influence of the international studio glass movement on the design of small-scale
production of glass-making enterprises, including in Ukraine.
The desertation deals with the activity of the most prominent personalities of
the Ukrainian blown glass, which was applied to its development in the second half
of the 20 th — beginning of the XXI century. This is primarily about the activities of
such professional artists as A. Bokotey, F. Chernyak, I. Apollonov, A. Balabin,
L. Mityaeva, O. Gushchin, S. Martynyuk, B. Galytskyi, Z. Maslyak. At the same
time, the glass blowers whose names were inscribed in the history of Ukrainian art
glass, worked together with professionals on the design and production of the
samples: J. Gulyanskyi, M. Pavlovsky, P. Semenenko, P. Dumych, O. Hera, R. Zhuk,
B. Valko, I. Matsievskyi, Y. Matsievskyi, V. Druchuk, I. Shumanskyi and others. In
Ukrainian art, the works of these authors are considered primarily as author’s
individual works, but most of their samples were introduced into production.
Undoubtedly, it is impossible to avoid in the context of this research the activities of
designers, which is associated with the performance of their author’s individual
works of an exhibition nature. This significant layer of artistic creativity of the
authors of most industrial designs affects the development of glass design of
Ukrainian enterprises.

12

Despite the fact that the majority of Ukrainian glass-sculptors got a degree in
the only Ukrainian art glass department in Lviv, the difference between the Kyiv and
Lviv schools is quite distinct. This is primarily due to the fact that blown glass skills
were passed from generation to generation. In Lviv this process was continuous for
several centuries through the activities of small glass studios. In Kyiv region
industrialization of the second half of the nineteenth century had a decisive influence
on the development of this industry. Therefore, in the samples of Lviv masters, the
traditional principles of shaping, based on classical techniques and methods of
decorating, are very clearly read. Kyiv school, on the other hand, is distinguished by
the search for contemporary forms and decoration.
Artistic glass is a bright and meaningful branch of decorative and applied art of
Ukraine. The blown glass as its important component is based on centuries-old
traditions, which were passed from generation to generation and featured individual
national traits in world art. Unfortunately, today this weighty stratum of Ukrainian
culture is in a state of almost complete decline.
Key words: decorative and applied art, glass art, blown glass, glass artists,
glass blowers, glass production enterprises, glass art design, international glass
symposiums, international studio glass movement.
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ВСТУП
Сьогодні неможливо уявити наш побут, інтер’єр житла чи громадського
приміщення без художнього скла. Людина давно винайшла скло, активно
використовує та впродовж віків удосконалює технологію його виготовлення,
художньо збагачує форми та розширює асортимент виробів.
Художнє скло XX століття — значний пласт мистецтва, що становить
частину загального розвитку художньо-матеріальної культури. В окремих
країнах (Італія, Швеція, Чехія) скловиробництво стало одним з визначальних
факторів національної самобутності. Наділене якістю прозорості, скло здатне
до насичення простору світлом, тому стало матеріалом, що відкрив новий етап
просторового освоєння і сприйняття світу. У XX ст. проблема функціонування
скла як художнього об’єкта в просторі стає провідною в декоративноприкладному мистецтві. Поява об’ємно-просторової скляної форми як
образотворчого об’єкта й засобу емоційного впливу стало важливим
реформаторським кроком у розвитку світового скла й мистецтва XX ст.
Принципово новим аспектом стала та обставина, що в мистецтво скла XX
століття

приходить

художник-професіонал,

автор-творець,

дизайнер.

Починається епоха авторського скла, яскравих творчих індивідуальностей, з
іменами яких пов’язані художні й технічні відкриття. Творчий експеримент ще
ніколи не досягав такої свободи вираження, як наприкінці XX ст., і це
абсолютно відповідає темпам розвитку сучасного мистецтва. Від другої
половини XX ст. художнє скло входить у контекст розвитку великих
пластичних мистецтв. Використовуючи унікальну властивість матеріалу —
його прозорість, що надає йому четвертого виміру, огляду простору всередині
цільної маси, — художники демонструють безмежну палітру технік і прийомів.
Перегляд кордонів звичних жанрів вивів скло на шлях вільних об’ємнопластичних вирішень, до використання художніх засобів суміжних мистецтв —
скульптури, живопису, графіки тощо.
Актуальність дослідження. Упродовж останнього півстоліття художнє
скло як феномен сучасного мистецтва є постійним предметом дослідження та
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невіддільною

складовою

світової

культури.

Першопричиною

цього

є

поширення наприкінці ХХ ст. міжнародного руху студійного скла і,
насамперед, його вплив на розвиток скловиробничої галузі та початок
функціонування в мистецтві нового поняття — образотворчий твір з
художнього скла. У контексті студійного руху особливе місце посідає гутне
скло. При цьому в центрі уваги залишається одна з найбільш складних і
невивчених проблем — малотиражна продукція, виготовлена способом
вільного

формування.

Однак

у

радянському,

а

згодом

українському

мистецтвознавстві ця проблематика розглядалася винятково в контексті
декоративно-прикладного мистецтва. З появою в науковому термінологічному
обігу поняття «дизайн» постало питання класифікації проектної діяльності
майстрів-гутників

і

професійних

художників-склярів

на

виробничих

підприємствах як творчого методу, процесу та результату художньо-технічного
проектування промислових виробів. Сьогодні недослідженою є діяльність
українських художників на підприємствах скляної промисловості не лише в
галузі декоративно-прикладного мистецтва, але й у контексті дизайну й
образотворчого

мистецтва.

Залишилося

чимало

невисвітлених

проблем

творчості українських майстрів-гутників і митців, які працювали над
створенням зразків для промислового тиражування. Об’єктивне дослідження
діяльності українських художників гутного скла вимагає розроблення нової
системи критеріїв аналізу та введення її в науковий обіг. Для українського
мистецтвознавства тема проектування гутного скла як мистецького й
культурного явища нова та маловивчена, тому доцільним є дослідити
найяскравіші зразки гутної продукції українських підприємств, діяльності
провідних художників-склярів і майстрів-гутників.
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. Дослідження проводилося відповідно до основних напрямів
фундаментальних досліджень науково-дослідного відділу, зокрема: «Західні
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теорії та українське мистецтвознавство ХХ століття: інтелектуальні інновації,
особливості

методології,

мистецтвознавчий

дискурс»

(Реєстр.

номер

0111U005313, ДБ № ІТМ 02-2010). Висновки, зроблені за результатами
дисертаційної роботи, мають безпосереднє практичне значення і можуть бути
використані в навчальних програмах з дисциплін «Проектування художнього
скла», «Дизайн художнього скла», «Проектування об’ємно-просторових
композицій». Дисертант є одним зі співавторів стандартів вищої освіти ЛНАМ:
освітньо-кваліфікаційних

характеристик

і

освітньо-професійних

програм

підготовки бакалаврів і магістрів у галузі знань «мистецтво», напряму
підготовки «образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», спеціалізацій
«художнє скло», «художня кераміка», «художній метал», «художнє дерево»,
«художній текстиль» (ЛНАМ, 2013 р.).
Мета дослідження — розкрити мистецький феномен українського
гутного скла в контексті розвитку міжнародного руху студійного скла, виявити
формотворчі,

художньо-конструктивні

та

технологічні

особливості

малотиражної продукції українських підприємств-скловиробників кінця ХХ —
початку ХХІ ст.
У зв’язку з цим у роботі поставлені такі завдання:
—

провести аналіз історіографії та визначити ступінь опрацювання теми в

сучасному українському мистецтвознавстві;
—

окреслити джерельну базу, зокрема твори з музейних і приватних збірок;

—

визначити рівень впливу міжнародного студійного руху на розвиток

основних тенденцій проектування малотиражної продукції підприємствскловиробників України;
—

з’ясувати вплив міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові на

розвиток українського скловиробництва;
—

визначити відмінності технічних особливостей малотиражної продукції

українських підприємств-скловиробників, виготовленої гутним способом;
—

охарактеризувати

основні

формотворчі,

тенденції та специфіку авторських пошуків;

художньо-конструкційні
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—

проаналізувати творчий доробок авторів виробів з гутного скла

львівських підприємств-скловиробників у контексті міжнародного студійного
руху.
Об’єктом

дослідження

є

малотиражна

продукція

львівських

підприємств-скловиробників кінця ХХ — початку ХХІ ст., виконана гутним
способом.
Предметом

дослідження

є

осередки

скловиробництва,

художні

особливості творів митців гутного скла кінця ХХ — початку ХХІ ст. у
контексті міжнародного студійного руху.
Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці фахівців
з історії і теорії мистецтва Л. Казакової, Ф. Петрякової, О. Федорука,
Г. Стельмащук,

А. Пучкова,

М. Селівачова,

Т. Кари-Васильєвої,

О. Сом-

Сердюкової, З. Чегусової, О. Голубця, Р. Шмагала та інших.
Методи дослідження. У дисертації використані загальнонаукові методи:
описовий, порівняльний, структурно-типологічний, метод систематизації,
аналізу та синтезу, а також інтерв’ю; методи гуманітарних наук: історикокультурологічний, структурно-функціональний і стилістично-типологічний, а
також методи мистецтвознавчого аналізу: діахронного та синхронного опису
мистецьких явищ, метод формального аналізу та синтезу, індуктивний та
дедуктивний методи.
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є першим
в українському мистецтвознавстві дослідженням, яке комплексно розглядає
малотиражну гутну продукцію провідних вітчизняних скловиробників у
контексті міжнародного руху студійного скла. Досі в мистецтвознавчій науці
тема художнього скла, виконаного гутним способом, опрацьовувалась
винятково в контексті діяльності професійних художників-склярів або
майстрів-гутників і не розглядалась у площині функціонування як готового
виробничого продукту. Наукова література, присвячена міжнародному руху
студійного скла, не була опублікована українською мовою.
У представленій до захисту роботі вперше:
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—

розглянуто зразки гутних виробів художнього скла не в контексті

авторської творчості окремих митців, а в розрізі виробничої діяльності
підприємств-скловиробників Львівщини;
—

проаналізовано та введено в науковий обіг особливості понад 300

виробничих зразків львівських підприємств-скловиробників, виготовлених
упродовж 1970-2011 рр., розкрито їхні формотворчі, технологічні та
типологічні характеристики;
—

опрацьовано проектну творчість львівських майстрів-склодувів, які були

авторами численних зразків продукції скловиробничих підприємств;
—

підкреслено важливість співпраці та взаємного впливу на проектну

творчість учасників виробничого процесу — професійних художників-склярів і
майстрів-гутників;
—

висвітлено функціонування українського гутного скла в контексті

міжнародного

студійного

руху

як

самобутнього

явища

у

світовому

декоративно-прикладному мистецтві;
—

з’ясовано вплив міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові на

розвиток українського художнього скла, його освітні та виробничі процеси;
—

впроваджено в науковий обіг низку термінів з технології скла;

—

утверджено в українській мистецтвознавчій науці поняття «проектування

львівського гутного скла» як самостійного явища, наділеного власними
характерними рисами.
Відтак,

представлена

робота

є

першою

спробою

комплексного

дослідження гутної продукції львівських підприємств-скловиробників кінця ХХ
— початку ХХІ ст. у контексті міжнародного студійного руху.
Практичне значення роботи. Основні матеріали дослідження мають
потенціал для подальшого вивчення українського гутництва кінця ХХ —
початку ХХІ ст. у контексті міжнародного студійного руху. Текстові та
ілюстративні матеріали дисертації можуть бути застосовані під час наступних
досліджень сучасних культурно-мистецьких процесів, можуть бути використані
для розроблення та викладання лекційних курсів і спецкурсів, написання
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навчальних посібників, словників, довідникових видань з історії культури та
мистецтва. Основні теоретичні положення та висновки роботи можуть
використовуватися при формуванні відповідних розділів у наукових виданнях з
історії українського та світового мистецтва. Матеріали дисертації можуть стати
основою для формування навчально-методичних програм профільних кафедр у
навчальних закладах мистецького спрямування. Крім того, результати
проведеної дослідницької роботи можуть становити основу при розробленні та
впровадженні у виробництво нових зразків гутної продукції, зокрема у
контексті формотворчих і технологічних процесів.
Особистий внесок здобувача. У науковий обіг введено невідомі раніше
архівні матеріали — каталоги продукції Львівської експериментальної
кераміко-скульптурної фабрики (1972-1995 рр.) та ТОВ «Компанія Галицьке
скло» (2011 р.). На їх основі опрацьовано понад 2000 зразків гутної продукції,
більшість з яких досі не були об’єктом мистецтвознавчого аналізу.
Виокремлено найважливіші зразки та композиційні групи з огляду на якісні,
кількісні,

технологічні

систематизовано
формотворчих

щодо

та

формально-естетичні

тематики,

особливостей.

ідейних,

Визначено

та

характеристики,

художньо-стилістичних
опрацьовано

їх
і

досягнення

найвизначніших авторів тиражованих зразків — професійних художників і
майстрів-склодувів, чиї імена раніше не згадувались у мистецтвознавстві.
Уперше розкрито технологічні особливості виконання зразків продукції
скловиробничого

підприємства

з

використанням

техніки

декорування

кольоровими склопорошками. Опрацьовано понад 350 композицій, які входять
до колекцій ЛНМ ім. А. Шептицького, Музею скла у Львові та були виконані
впродовж 1989-2016 рр. понад 200-ма художниками з 32-х країн на
міжнародних симпозіумах гутного скла у Львові.
Апробація результатів дослідження. Основні принципи, положення й
результати дослідження виносилися на обговорення на міжнародних наукових
конференціях: «Мистецька освіта в класичному університеті: традиції,
сучасність та перспективи», 30 вересня — 4 жовтня 2014 р., м. Львів (ЛНУ ім. І.
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Франка),

«Ерделівські

читання»,

13-14

травня

2015

р.,

м. Ужгород

(Закарпатський художній інститут ім. А. Ерделі), «Синергетична природа
культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса», 30 листопада — 2
грудня 2016 р., м. Львів (ЛНУ ім. І. Франка), Всеукраїнській науковій
конференції

«Ювілей

НАОМА:

шляхи

розвитку

українського

мистецтвознавства (до 130-річчя від дня народження Г. Нарбута)», 22 квітня
2016

р.,

м.

Київ

(НАОМА),

на

науково-практичних

конференціях

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Львівської
національної академії мистецтв (2014-2016 рр.).
Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені в
14-ти статтях, з яких 10 опубліковані у збірниках наукових праць, що входять
до фахових видань, акредитованих ДАК України, та введені в науковометричну базу.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел (251 позиція), списку
ілюстрацій (273 найменувань) та двох додатків. Обсяг дисертації становить 178
сторінок основного тексту.

25

РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Історіографія дослідження
Над дослідженням українського гутного скла впродовж останніх 50-ти
років у археологічній, історичній, етнографічній та мистецтвознавчій науковій
площині

працювали

М. Воронов,

В. Рожанківський,

П. Мусієнко,

С. Мартинюк,

Ф. Петрякова,
О. Федорук,

І. Свєшніков,
Г. Стельмащук,

З. Чегусова, О. Сом-Сердюкова, І. Голод, Г. Голубець, О. Голубець, Ф. Черняк,
Т. Кара-Васильєва,

А. Батанова,

Н. Велігоцька,

Л. Жоголь,

Р. Шмагало,

Є. Шимчук, Ю. Курдина, О. Лосик та ін.
Сьогодні українською мовою немає жодного видання, присвяченого
проектуванню малотиражної продукції українських підприємств, виконаної
гутним способом. Це мистецьке явище слід розглядати як новий етап у
розвитку світового склоробства в контексті сучасного мистецтва.
Використані у нашому дослідженні джерела варто класифікувати на
кілька підгруп: історичний аспект розвитку українського художнього скла;
технологія скла; міжнародний рух студійного скла та його вплив на скляну
промисловість; українське гутне скло кінця ХХ — початку ХХІ ст.
Історичний аспект розвитку українського художнього скла висвітлений у
дослідженнях,

пов’язаних

з

локалізацією

скловиробничих

осередків,

характеристиками організації праці в гутах, технологічними особливостями
провадження скловиробництва, різноманіттям продукції гут. До цієї групи
досліджень належать також публікації результатів археологічних досліджень,
під час яких були виявлені склоробні майстерні чи поодинокі скляні вироби.
Раннє

скловиробництво

на

українських

землях

досліджував

А. Островерхов. Зокрема, дослідник відзначив, що скляні намистини були
звичним явищем для поховального реманенту білозерців XII — IX ст. до н. е. у
Північному Причорномор’ї [109, с. 5]. Науковець досліджував також питання
розвитку скляного виробництва у Північному Причорномор’ї, зокрема
виробничого комплексу VI — IV ст. до н. е., виявленого на Ягорлицькому
поселенні [109].
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Лісове гутництво (кінця XV — першої половини XIX ст.) перебувають у
сфері зацікавлень дослідників різних галузей (мистецтвознавців, істориків,
археологів, етнологів), тому історіографічну базу слід умовно поділити за
тематичним принципом на праці історико-археологічного та мистецтвознавчоетнографічного характеру.
До історико-археологічних праць належить публікація М. Біляшівського
[15], якою автор привернув увагу до гутного скла як виду народного мистецтва.
Він окреслив певні аспекти вивчення гутного скла: традиційність скляного
виробництва, поширення певних технік декорування, специфіка форм виробів.
Автор звернув увагу на самобутність фігурного посуду та відзначив
декоративний ефект скляних виробів.
Першою наймасштабнішою роботою на

цю тему слід вважати

монографію В. Рожанківського «Українське художнє скло» [151], де розглянуті
питання специфіки галузі, наведено значний за обсягом та інформативністю
фактологічний матеріал. Хронологічно робота охоплює XI — XIX ст. Автор
намагається окреслити основні склоробні осередки, особливості організації
роботи в гутах, основні прийоми виготовлення та декорування скла. Для цього
В. Рожанківський використав і архівні, і археологічні дані. У роботі суттєво
переважає

мистецтвознавчий

підхід

та

інформація

щодо

художніх

особливостей скляних виробів. Фактично це одна з перших спроб наукового
підходу до вивчення українського гутного скла. Автор також звернувся до
аналітичного

опрацювання

досить

важливої

проблеми

співіснування

традиційного та інноваційного шляхів у сучасному українському декоративноприкладному мистецтві та, зокрема, художньому склі.
Схожими до робіт В. Рожанківського є публікації О. Тищенка, увага
якого звернена на прийоми пластичного декорування, що переважали у той чи
інший період, на пропорції та форму скляних виробів, кольорову гаму розпису
та його реґіональні особливості. Автор відзначає високу майстерність
українських гутників, яка проявилась у вишуканій простоті художніх прийомів
[183].
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Серед найвагоміших досліджень українського художнього скла кінця ХХ
— початку ХХІ ст. відзначимо наукову діяльність знаного фахівця вітчизняного
мистецтвознавства Ф. Петрякову. Масштабною працею, у якій здійснено
спробу охопити практично всі історичні аспекти українського гутництва є
монографія Ф. Петрякової «Українське гутне скло» [138]. Авторка наводить
перелік діючих гут, вказує на особливості їх розташування. У роботі особливу
увагу приділено проблемі розвитку гутних традицій в українському склярстві.
Цю монографію, що має аналітичний характер, можна розглядати як найбільш
ґрунтовне мистецтвознавче дослідження з питань специфіки гутного скла. У
науковий обіг введено значний за обсягом фактологічний матеріал. Широко
розглянута і проаналізована історія українського гутництва. Опосередковано
розгорнуте питання дизайну малотиражної продукції як самостійного поняття,
окреслено типологічні групи продукції, широко подано інформацію про
більшість визначних майстрів-гутників.
Значний корпус матеріалів, щодо гутного виробництва в Галичині
опрацювали І. Свєшніков [155 — 158], С. Мартинюк [94 — 97], Ю. Курдина [74
— 92]. Актуальний і вичерпний матеріал щодо розвитку склярства в Україні з
давніх часів викладений у статті С. Мартинюка «Давнє скло в Україні» [94].
Автор, який є професійним художником-склярем, окреслив основні періоди
розвитку скловиробництва від його витоків до середини XIX ст., при цьому
підкреслюючи
Дослідження

безперервний
цього

автора

розвиток

склярства

зосереджені

також

від
на

Київської
кількох

Русі.

об’єктах

археологічних досліджень і описані в матеріалах «Коростівська скляна гута»
[95] та «Скляна гута кінця XVI — початку XVII століть в околицях лісових
угідь Унівської Святоуспенської Лаври» [97]. Заслугою С. Мартинюка є
публікації матеріалів із досліджень Унівської та Коростівської скляних гут, у
яких автор брав безпосередню участь. Відзначено конструктивні особливості
печей, виявлених в Уневі, їх розташування; подано кількість знахідок і
розглянуто основний асортимент скла, який виготовлявся в гуті.
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У науковому дослідженні «Скляні знахідки з поля битви під Берестечком
у питаннях реконструкції гутництва» [81] Ю. Курдини описано гутництво як
складний

багатоаспектний

процес.

Розглядаються

такі

його

складові:

конструкція склоробних печей, організація праці в гутах, процес виготовлення
скляних виробів та їхній асортимент. Увага приділяється знахідкам з поля
битви під Берестечком та їхньому значенню для вивчення асортименту
продукції гут. В праці Ю. Курдини «До питання вивчення музейних збірок
гутного скла» [77] звернено увагу на збірку скляних речей, виявлену в
Підгірцях, що зберігається і Історико-краєзнавчому музеї м. Винники, а також
на гутні вироби з Історико-краєзнавчого музею м. Володимир-Волинський.
Подано опис скляних речей, на основі чого здійснено класифікацію гутних
виробів. Важливі аспекти історичного характеру зазначені в дисертації цієї
авторки «Становлення і розвиток гутництва на Прикарпатті та Волині (кінець
XV — перша половина XIX ст.). У статті «Гутництво на західноукраїнських
землях у контексті розвитку європейського склярства» [76] розглядаються
головні аспекти організації гутництва в останній третині XV — першій
половині XIX ст. Увага зосереджена на особливостях розташування гут,
організації роботи в майстернях тощо. Також подаються відомості про існуючі
на зазначеній території гути, зокрема Унівську й Коростівську, на основі чого
формулюються твердження про масштаби та рівень розвитку гутництва на
західноукраїнських землях.
Стаття В. Гупало та М. Лосик присвячена скляним артефактам,
виявленим

у

м.

Дубно,

де

в

результаті

розкопок

у

колишньому

бернардинському костелі було виявлено 106 одиниць скляних фрагментів, що
репрезентують досить широкий асортимент виробів [42].
Технологічні аспекти виготовлення вільно формованого скла доволі
детально відображені й у окремих навчальних посібниках і підручниках. Базою
для більшості з них була робота О. Ланцетті та М. Нестеренко. Автори
простежили еволюцію технічних досягнень, описали способи виготовлення і
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визначили характерні риси гутного скла: унікальність виробів та їхню емоційну
виразність завдяки формі й кольору [86, с. 76].
Наступне хрестоматійне видання — робота відомого радянського
технолога скла Федора Ентеліса «Формування і гаряче декорування скла» [210].
Книга докладно показує технологію формування та гарячого декорування
досить широкої номенклатури скляних виробів від стародавнього Єгипту до
наших днів. Форму викладу обрано з розрахунком на максимальну зрозумілість
для читача, для чого автор виконав велику кількість малюнків, що
відображають постадійно всі процеси формотворення. Матеріал укладено як
навчальний посібник для студентів художніх вузів.
Ще одним доступно викладеним дослідженням є підручник Ю. Сергеєва
«Виконання художніх виробів зі скла» [160]. У книзі висвітлюються теоретичні
питання та практичні рекомендації з виробництва художніх виробів зі скла.
Особливу увагу звернуто на послідовність, стадійність того чи іншого виду
обробки скла, на опис інструментів і способів їх застосування, рецепти і
технологічні параметри.
У роботі В. Рожанківського «Гутне скло» [149] розглянуті питання
специфіки

галузі,

наведено

значний

за

обсягом

та

інформативністю

фактологічний матеріал. На його тлі зроблена спроба визначити специфіку
українського художнього скла, зокрема, діяльність київських митців.
М. Воронов [37] виклав матеріал про художній рівень радянського скла,
зазначивши головні художні школи, окресливши основні тенденції та напрямки
розвитку радянського скла. Акцент зроблено на творах 1970-х рр. У роботі
визначено стильову самостійність київської та львівської шкіл.
Серед праць, присвячених розвитку українського художнього скла кінця
ХХ — початку ХХІ ст., слід особливо відзначити наукові дослідження
українського мистецтвознавця З. Чегусової, яка є автором і співавтором
фундаментальних монографій «Декоративне мистецтво України кінця ХХ
століття. 200 імен» [193], «Мистецтво України 1993-2003» [147], «Декоративне
мистецтво України. У пошуках «великого стилю» [68], розділів у колективних
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монографіях «Невичерпний світ: художнє скло України другої половини ХХ
ст.» [162]. У цих працях бачимо ґрунтовне дослідження розвитку українського
гутного скла, детальну оцінку останніх тенденцій, інформацію щодо
українських художників-склярів та їхню творчу діяльність. У науковому
доробку З. Чегусової також низка статей у наукових збірниках і альманахах,
зокрема: «Андрій Бокотей — новатор мистецтва» [193], «Декоративне
мистецтво України на зламі століть: тенденції розвитку (кераміка, скло,
текстиль кінця ХХ — початку ХХІ ст.)» [54], «Художнє скло і художня
кераміка (мистецтво вогню) України другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст.
в аспекті впливу стилю модерн» [200].
1970-ті роки у вітчизняному склі були періодом розквіту вільної
художньої думки. Художнє скло, здавалося, звільнилося від стилістичного
регламенту, вийшло на шлях вільного експерименту, що йде від природи
матеріалу. Цей експеримент супроводжувався пошуками технічних прийомів,
які надають творам неповторність і унікальність. Скло постало як матеріал,
який претендує на самостійну естетичну вартість. Цей етап розвитку був
детально і яскраво проаналізований у роботах радянських мистецтвознавців
Н. Велигоцької [18], Н. Воронова [37], Л. Казакової [59 — 66; 229 — 232],
Ф. Петрякової [114 — 144] та інших.
Серед важливих праць також варто згадати фундаментальну монографію
О. Федорука присвячену творчості А. Бокотея, у якій автор послідовно розкрив
творчість цього митця та виклав багато цінної інформації щодо творчих
пошуків у царині львівського гутного скла сучасності [186].
Серед більш пізніх видань можемо відзначити також посібник Ф. Черняка
«Львівське гутне скло другої половини ХХ ст.» [202], інформативний щодо
технологічних аспектів, однак особливості формату цього видання суттєво
обмежили наукову складову, присвячену специфіці розвитку художнього скла у
реґіоні загалом і творчості окремих митців зокрема.
Серед вітчизняних наукових досліджень останніх років слід відзначити
роботу О. Сом-Сердюкової «Тенденції розвитку київської школи художнього
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скла 1950-1990 рр.» [173]. У дослідженні проаналізовано київську школу
художнього скла як мистецький феномен, що має власну історію, етапи
становлення, розквіту та занепаду.
До аналізу багатовекторного впливу міжнародних симпозіумів у Львові
на розвиток художнього скла в Україні та поза її межами вже з моменту
становлення цього мистецького феномена як вагомої події в культурному житті
країни

зверталися багато

українських

та іноземних мистецтвознавців:

Є. Шимчук [206], Р. Шмагало [16], З. Чегусова [193; 195; 198; 199], Р. Фур
[188], Ф. Черняк [201; 202] Л. Казакова (Росія) [65; 60], М. Дюрран
(Великобританія) [221] та ін. Проте жоден з авторів не розглядав питання в
науковому контексті впливу симпозіумів на проектування гутного скла в
Україні. Відома російська мистецтвознавець Л. Казакова, яка присвятила свої
основні дослідження питанню міжнародного студійного руху, стверджує:
«Міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові відіграли значну роль у
розвитку авторської лінії художнього скла і були необхідні в розкріпаченні
художників від винятково виробничих завдань» [65, с. 273].
Для нашої дисертаційної роботи актуальним є питання відповідності
термінологічно-понятійного апарату, який сьогодні функціонує в українській
мистецтвознавчій науці, оскільки об’єкт дослідження — малотиражна гутна
продукція українських підприємств-скловиробників — розглядається в рамках
декоративно-прикладного мистецтва й водночас відповідає всім критеріям
визначення поняття «дизайн». Слід також підкреслити, що проектування
художнього скла як процес повністю відповідає процесу дизайну та його
етапності,

де

присутні

три

цикли

—

довиробничий,

виробничий

і

післявиробничий, а також опрацьовані такі чинники як ергономічність,
коштовність

і

економічність.

При

розробленні

зразків

гутного

скла

враховуються основні категорії об’єкта дизайну: образ — де уявлення про
художньо-образну модель формує автор проекту; функція — де задум
дизайнера передбачає ужиткову складову проекту; конструкція, структура
форми виробу, організована відповідно до його функції; технологічна
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концепція, де необхідне обґрунтування впровадження зразка у промислове
виробництво,

обумовлене

специфікою

конкретного

скловиробничого

підприємства та доступними технологічними можливостями, та у першу чергу
— естетична вартість об’єкта проектування як мистецького твору.
До питання функціонування поняття «гутне скло» у термінологічнопонятійному апараті зверталося багато українських мистецтвознавців. У
навчальному посібнику «Декоративно-прикладне мистецтво» [9] в редакції
Є. Антоновича, Р. Захарчук-Чугай та М. Станкевича розглядаються питання
теорії та історії декоративно-прикладного мистецтва України. Аналізуються
його

основні

види

(ткацтво,

килимарство,

вишивка,

художнє

деревообробництво, кераміка, скло тощо) як своєрідний світ національної
духовності.
Український мистецтвознавець М. Станкевич у класифікації понять, що
стосуються видових напрямів проектної культури початку ХХІ століття,
визначає сім напрямів, де проектування виробів зі скла, у тому числі гутного,
зараховує до четвертого — дизайну меблів, побутових приладів і обладнання,
разом з проектуванням різноманітних меблів (корпусних, стелажно-каркасних,
плетених з лози та інших матеріалів, оболонково-надувних тощо), посуду з
кераміки, скла, металу, дерева та інших матеріалів; тканих і шкіряних виробів
для інтер’єру; побутових приладів і обладнання, ювелірних виробів і сувенірів
[104].
Михайло Станкевич

стверджує

також,

що

«до

джерел

дизайну

опосередковано причетні й народні майстри» [104, c.127]. Це твердження
особливо актуальне для нашого дослідження, бо більшість авторів промислових
зразків,

які

були

впроваджені

у

виробництво

на

українських

склопідприємствах, становили народні майстри, а джерелом їхньої творчості
були традиційні зразки давньої української гути. Тому в цьому контексті
народні майстри причетні безпосередньо, а не опосередковано — власне вони
були дизайнерами своєї доби.
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На думку М. Станкевича, «дизайн і народне мистецтво мають однакову
логіку основних рівнів формотворення, що з погляду одного й другого є
передовсім проблемою вибору ключових функціональних параметрів, які й
відкривають шлях до конкретного задуму. Досвідчений народний майстер
своєю уявою поєднує всі необхідні якості в єдине ціле і в результаті
народжуються предмети логічні, зручні, конструктивні та досконалі. Саме в
цих предметах виразно виступає вміння майстра синтезувати форму залежно
від її функціонального застосування» [104, c. 127]. Тут слід укотре підкреслити,
що більшість проектів майстрів-склодувів, які працювали на львівських
склопідприємствах

базувалися

на

традиційних

народних

принципах

формотворення.
Одним з найґрунтовніших українських видань у сфері дизайну є «Нариси
з історії українського дизайну ХХ століття: збірник статей за редакцією
М. Яковлєва». До цього дослідження були використані статті О. Голубця
«Дизайн та радянська ідеологія», де серед проблем дизайну в радянських
реаліях автор зачіпає також питання термінологічних аспектів функціонування
мистецтвознавчої науки в рамках тоталітарного середовища. М. Станкевич у
статті «Протодизайн, концепції і морфологія дизайну» [104] розглядає
проблемне поняття «протодизайну», важливе для дослідження історії та теорії
дизайну

середовища,

промислового

та

графічного.

У

дослідженні

запропоновано замінити тернарну морфологію напрямів проектної творчості
середини ХХ ст. на семизначну, характерну для початку ХХІ ст.
У

дослідженні

М. Станкевича

знаходимо:

«...

ідеологія

дизайну

зародилася задовго до його офіційного визнання як самостійної професії, чи
напрямів окремих професій, утворених під гаслом синтезу мистецтва й техніки.
Суть цієї ідеології полягає в тиражуванні виробів на основі проекту,
виконаного згідно художнього начала. Натомість окремі унікальні твори —
галузь декоративного чи декоративно-прикладного мистецтва» [177, с. 122]. Усі
без винятку зразки гутної продукції львівських підприємств-скловиробників
впроваджувались у виробництво на основі проекту професійного художника
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або майстра-гутника і мали насамперед мистецьку вартість. Саме процес
гутного скловиробництва функціонує в умовах яскраво вираженого симбіозу
художнього мислення і технічних реалій.
У дисертації на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
В. Даниленко визначає п’ять основних параметрів дизайну, що були
актуальними для ХХ — ХХІ ст., з яких проектування художнього скла
відповідає чотирьом: здатність дизайну бути проектною діяльністю, що міцно
поєднує в собі художнє та утилітарно-технічне начала; здатність дизайну
створювати речі, які задовольняють однотипні, найбільш загальні потреби
людей; властивість дизайну бути плюралістичною діяльністю у сфері створення
утилітарних речей, яка передбачає множинність художньо-проектних поглядів і
як наслідок — урізноманітнений дизайнерський продукт аж до задоволення
потреб конкретного індивіда; властивість дизайнерського твору бути наслідком
дотепного, винахідливого, неординарного художньо-технічного рішення [44].
Авторське гутне скло, на відміну від тиражного, у нашому дослідженні
відносимо до образотворчого мистецтва. Так, львівський мистецтвознавець
О. Голубець стверджує, що «виставкові твори «станкового» характеру,
виконані в кераміці, склі, текстилі, дереві, металі чи інших матеріалах, які
раніше примикали до сфер декоративно-прикладного мистецтва, нині можемо
сміливо зараховувати до нескінченно різноманітного за засобами художнього
вираження сучасного «образотворчого мистецтва» [104, c. 38].
Відомий

російський

мистецтвознавець

Л. Казакова,

розглядаючи

проблематику функціонування авторського художнього скла в загальному
термінологічно-понятійному апараті, пропонує модель, де функціонує поняття
«авторського студійного мистецтва» у домені «декоративного». «Сьогодні вже
очевидно, що декоративне мистецтво (а говорячи про авторське студійне
мистецтво, ми відмовилися від терміна «прикладне») вийшло за межі великого
мистецтва» [60, с. 7].
У статті «Дизайн та радянська ідеологія» [104, с. 35-40] О. Голубець
робить спробу «визначити місце дизайну на тлі сьогоднішнього поступового
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розвалу прийнятої за радянських часів ієрархічної триступінчастої системи
класифікації мистецтв. Нині вона виглядає застарілою і неактуальною на всіх
рівнях, однак з певною інерцією її впливу доводиться все ще стикатися» [104, c.
37]. Поняття «декоративно-прикладне мистецтво, — вважає автор, — сьогодні
немов би підлягає активним процесам розшарування на дві окремі частини, з
наступною їх помітною модифікацією. Цю термінологічну зв’язку сьогодні
можна вважати швидше пов’язаною з традиціями народного, а не професійного
мистецтва. Адже на рівні професійного мистецтва у радянський час вона
практично об’єднувала те, що, з одного боку, мало б перебувати в
образотворчих сферах («декоративне»), а з іншого — примикати до актуальних
проблем «реабілітованого» нині дизайну («прикладне») [104, c. 38].
Далі автор звертається до перегукування ужиткового мистецтва з
ремеслом: «Якщо заборонений у нас раніше дизайн окреслювався поняттями
технічної естетики чи художнього конструювання, то «прикладне мистецтво»,
яке в тоталітарному суспільстві значною мірою виконувало його функції,
скеровували на нерозривний зв’язок з народними традиціями. Саме тому воно
практично не торкалося сучасних розробок у сфері формотворення та проблем
ефективного функціонування конкретних виробів» [104, с. 38]. Щодо гутного
скла це твердження не до кінця має застосування. Упродовж десятиліть у
рамках проектної діяльності в гутному цеху Львівської експериментальної
кераміко-скульптурної фабрики, власне на міцному ґрунті традиційної
української гути, створювали новаторські сучасні форми. Так, участь у цьому
процесі брали талановиті ремісники, майстри-самородки: М. Павловський,
Й. Гулянський, О. Гера, Б. Валько, Р. Жук, П. Думич. Але основу художньої
ради ЛЕКСФ та групи авторів тиражних зразків становили професійні
художники: А. Бокотей, Ф. Черняк, С. Мартинюк, Б. Галицький, З. Масляк,
М. Шимчук та інші. Цей процес спостерігаємо і на інших підприємствах, у тому
числі на ВО «Райдуга», де над новаторськими формами працювали А. Гінзбург,
О. Ласовський, Є. Мері, Р. Шах, Київському заводі художнього скла —
І. Аполлонов, А. Балабін, В. Геншке, О. Гущин. До того ж у рамках
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промислового

виробництва

на

ЛЕКСФ

була

створена

спеціальна

експериментальна бригада майстрів-гутників для реалізації творчих ідей
художників з усього СРСР. Формотворчі характеристики та технологічні
прийоми виготовлення широкого спектру промислових зразків провідних
українських склопідприємств у 70-80-х рр. ХХ ст. не поступалися західним,
щоправда соціальні обставини наступних десятиліть змінили цей стан речей.
Авторитетне англомовне видання — Ірландська онлайн-енциклопедія
мистецтв — так формулює визначення: «Термін «ужиткове мистецтво»
належить до художнього проектування утилітарних предметів, поширених у
повсякденному використанні. У той час як твори мистецтва не мають ніякої
функції, окрім забезпечення естетичного або ідейного змісту для глядача, твори
прикладного мистецтва зазвичай є функціональними об’єктами, які були творчо
розроблені з урахуванням обох критеріїв — естетики та функціональності»
[248]. Декоративне мистецтво в словнику окреслюється як одна зі складових
ужиткового мистецтва поряд з архітектурою і дизайном. Понад те, з визначення
випливає, що «твори ужиткового мистецтва поділяються на два різні типи:
стандартні

фабричні

продукти,

до

яких

було

застосовано

процес

конструювання з метою зробити їх більш привабливими і простими у
використанні;

індивідуальні,

функціональні

вироби,

естетично

виконані

привабливі,

ремісниками

або

але

переважно

кваліфікованими

робітниками. Художні дисципліни, які класифікуються як ужиткове мистецтво,
включають промисловий дизайн, дизайн одягу, дизайн інтер’єру, графічне
мистецтво і дизайн (у тому числі комп’ютерна графіка), а також більшість видів
декоративного мистецтва (наприклад, меблі, килими, гобелени, вишивка, батік,
ювелірні вироби, дорогоцінні металеві вироби, кераміка, мозаїка і вироби зі
скла). Манускрипти, а згодом і книжкова ілюстрація також класифікуються як
ужиткове мистецтво. Архітектуру також слід розглядати як галузь ужиткового
мистецтва» [248]. Та найкоротше і, мабуть, найвичерпніше визначення терміна
«ужиткове мистецтво» публікує англійський тлумачний словник «Коллінз»:
«твір мистецтва, який можна впровадити у вжиток» [217].
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Ще одним фактором, який свідчить про функціонування цього терміна у
світовому мистецтвознавстві — назви найбільших і найважливіших музейних
інституцій міжнародного рівня: Музей ужиткового мистецтва у Франкфурті,
Лейпцигу, Кельні, Відні, Бєлграді, Будапешті; Музей сучасного дизайну й
ужиткового мистецтва у Лозанні та багато інших. Та й справа не лише в назві, а
в наповненні колекції, де поряд зі значною кількістю експонатів народного
ремесла зберігаються експонати з різних галузей сучасного ужиткового
мистецтва, у тому числі й авторського художнього скла періоду розвитку
міжнародного студійного руху.
Слід погодитися з твердженням О. Голубця, що та модель, де художнє
скло, як і кераміку, текстиль, художні вироби з дерева та металу зараховано до
декоративно-прикладного мистецтва у повній масі, є застарілою і потребує
суттєвого перегляду. Звичайно, з розповсюдженням широкомасштабного
студійного руху з’являється цілий пласт мистецтва, який зараховуємо до
образотворчого виду, без огляду на матеріал виконаних художніх об’єктів.
Проте в українській мистецтвознавчій термінології варто надати свіжого
ідейного наповнення визначенню «ужиткове мистецтво», абстрагуючись від
радянського

розуміння

та

інтерпретацій

українських

мистецтвознавців

«посттоталітарного періоду». Адже навіть з точки зору семантики в
словосполученні присутній термін «мистецтво», на відміну від суті поняття
«дизайн», де більше навантаження надається утилітарному призначенню того
чи іншого об’єкта, його оптимальному достосуванню до насущних потреб
людини, технологічного змісту та можливості впровадження у промислове
виробництво.
В останні десятиліття в художньому склі професійна термінологія
наповнилася

неологізмами,

найчастіше

англомовного

походження

—

«ф’юзинґ», «фрита», «конфетті», «бевелси» та ін. Це стосується і терміна
«дизайн» у ширшому розумінні, який безальтернативно монополізував мовне
окреслення великої сфери людської діяльності, а результатом своєрідної
екзальтації є заміна назв низки дисциплін з україномовного «проектування» на
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модний «дизайн» — проектування одягу, інтер’єрів, графіки. Що найважливіше
— від зміни назви суть і якість аж ніяк не змінились. Окрім того, термін
«проектування» досконало відповідає ідеології всіх видів того ж декоративноприкладного мистецтва — скло, метал, дерево, текстиль, кераміка — усе це ми
проектуємо.
У межах вивчення функціонування поняття гутне скло у західній системі
термінологічного

апарату,

автор

дослідження

звертався

зокрема

до

«Оксфордського словника мистецтв» під редакцією мистецтвознавця Айяна
Шильверса, вагомого посібника з мистецтва Західного світу. Він забезпечує
ретельний баланс фактів і критичної оцінки в межах жанрів живопису,
скульптури тв графічного мистецтва від античних часів до наших днів. Словник
є також повноцінним джерелом тлумачення мистецьких термінів [246].
У квітні 2008 р. розпочала діяльність ірландська онлайн-енциклопедія
мистецтв у домені «visual-arts-cork.com», яка є повністю незалежним інтернетресурсом. Щороку користувачами енциклопедії є близько 9,5 мільйонів
відвідувачів, переважно мистецтвознавців і педагогів. Джерелом інформації
інтернет-русурсу є дані, отримані з енциклопедій, які є у вільному доступі, а
також друковані видання: Словник ірландських художників, I і II том, Волтер
Стрікленд (Дублін і Лондон, 1913); Словник ірландських художників ХХ-го
століття, Тео Снодді (Дублін, 2006); Художники Ірландії: 1600-1940, Енн
Крукшанк і Найт Ґлінн (Університет Йєль, 2002); Ірландське мистецтво: 18301990, Браян Фаллон (Белфаст, 1994); Ірландське мистецтво: коротка історія,
Брюс Арнольд (Лондон, 2002) [248].
Особливої уваги заслуговує наукова робота російського мистецтвознавця
Людмили Казакової. У якості дисертації представлено авторські дослідження
теми «Художнє скло XX ст. (Основні тенденції. Провідні майстри. Світовий
процес студійного руху)». У завдання автора входило визначення нових понять
«рух студійного скла», «склопластика», «об’ємно-просторовий об’єкт», так
зване «ландшафтне» скло, яке з’являється у творчості окремих авторів, але ще
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не знайшло достатнього поширення. Ці поняття відобразили новий рівень
творчого мислення, авторських концепцій і сучасної естетики скла.
Поряд з вивченням індивідуальної творчості в центрі уваги перебували
проблеми мистецтво і художня промисловість, співвідношення машинної та
ручної праці в системі виробництва, роль художника в промисловості —
актуальні й дискусійні у 1960-1970-х роках. Від 1980-х років усе виразніше
виділяється сфера індивідуальної творчості позазаводської діяльності — в
умовах майстерні, студії.
У країнах Європи та США процес студійної творчості почався від кінця
1950-х рр., а в другій половині XX століття отримав стрімкий розвиток,
набуваючи характеру загального художнього феномена в сучасній культурі.
Вивченню цього значного, різнобічного феномена, що отримав назву «рух
студійного скла» (glass studio movement), автор присвятила публікації 1980 —
1990-х рр., основними з яких слід вважати книги «Декоративне скло в сучасній
архітектурі» [60], «Художнє скло XX століття — основні тенденції, провідні
майстри. До проблеми світового студійного руху» [65], «Декоративне
мистецтво Росії в контексті світової студійної творчості» [60], а також статті в
книгах, збірниках, каталогах великих виставок.
Метою роботи Л. Казакової було зібрати й вивчити значний за обсягом
матеріал з історії розвитку художнього скловиробництва XX століття, виділити
основні тенденції, охарактеризувати творчість провідних майстрів, їхні
світоглядні концепції в підході до скла, а головне — репрезентувати авторське
скло як особливе явище в загальному художньому процесі й визначити місце,
яке воно займає в культурі XX століття.
Хронологічні рамки аналізованої роботи ― від межі ХІХ — ХХ ст. до
кінця XX ст. — дозволяють простежити як складався жанр авторського
унікального скла впродовж століття, як від утилітарного, предметного
мистецтва скло переходило в ранг вільних пластичних мистецтв, ставало
невіддільною складовою архітектурного простору або вільним пластичним
об’єктом ― артефактом. Активний технічний експеримент, що почався в
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художньому склі в епоху так званого, «історизму» і досяг безмежності в другій
половині

XX

століття,

дав

можливість

стрімкого

розвитку

вільного

формотворення, вираження авторської концепції у використанні природних
властивостей матеріалу [65].
Розвитку скла в 1960-х ― 1980-х рр. присвячена книга Л. Казакової
«Декоративне скло в сучасній архітектурі» [60], яка стала першим досвідом
узагальнення різних видів і жанрів художнього скла, у тому числі вітражі та
освітлювальні прилади. У книзі показані багатогранні зв’язки художнього скла
з архітектурою. Особливу увагу приділено ролі об’ємно-просторових об’єктів у
створенні

емоційно-образного

середовища громадських

споруд. Робота

Л. Казакової присвячена темі синтезу архітектури та декоративного скла 1960-х
― 1980-х рр. Авторка навела точні спостереження з приводу поступових змін
характеру

взаємодії

творів

художнього

скла

з

об’ємно-просторовим

середовищем архітектури [60].
У виданні «Декоративне мистецтво Росії в контексті світової студійної
творчості» [60] авторка розгортає картину розвитку декоративного мистецтва
радянського періоду в контексті студійного руху. Тут представлена творчість
провідних майстрів художнього скла, кераміки, ювелірного та кінетичного
мистецтв, які визначили основні критерії художньої цінності авторських
унікальних творів у співвідношенні із сучасним переосмисленням простору і
часу.
У альбомі «Скляні тварини: 3500 років творення» [219] американська
авторка А. Долез викладає значний матеріал про анімалістичну пластику в склі
з найдавніших часів до сьогодення. Цей матеріал слугував порівняльному
дослідженню української анімалістичної пластики.
Іншим джерелом для дослідження української гутної анімалістики стали
каталоги одного з найбільших світових виробників — американського
«Стьюбен Ґласс» [243; 244].
На обрану тему існують публікації, присвячені окремим майстрам у
періодичних виданнях «Czechoslovak Glass Review», «New Glass», «Craft arts»,
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«Umeni a remesla», «La revue de la ceramique et du verre» та ін. [238, с. 17; 213, c.
12; 234, c. 17].
Руху студійного скла присвячена книга C. Франц «Сучасне скло: світовий
огляд від Музею скла в Корнінґу» [223]. Тема розкрита у наступних розділах:
початок ХХ ст., прекурсори; 1950-ті — технічні інновації для художника та
ремісника; 1960-ті — студійна гута як художня техніка; 1970-ті та 1980-ті — від
скляного ремесла до скляного мистецтва; період самоаналізу та переоцінки.
Питання сучасного американського художнього скла доволі широко
розгорнуті в роботі М. Дрекслер Лінн «Американське студійне скло, 19601990» [237]. Вражаючий ілюстративний матеріал щодо американського
студійного скла 1960-1990 рр., що є одним з найвизначніших опрацювань цього
питання, показуючи ранню історію руху, аналізуючи зв’язок між ремеслом і
високим мистецтвом. Ретельний аналіз М. Дрекслер Лінн, яка отримала ступінь
доктора філософії з історії мистецтва в Університеті Південної Каліфорнії та є
колишнім куратором відділу декоративно-прикладного мистецтва в Музеї ЛосАнджелеса, зачіпає усі фактори, які формували студійне скло, стан
скловиробництва і протостудій сучасних художників. За п’ятнадцять років
(1975-1990 рр.) інтерес та підтримка американського студійного скла
розширюється в геометричній прогресії та триває донині. Окрім вичерпного
аналізу

творчості

американських

термінологічно-понятійний

художників-склярів

апарат

у

контексті

авторка

зачіпає

американського

мистецтвознавства.
Ще одна монографія М. Лінн, у співавторстві з Б. Шифманом вийшла у
світ під назвою «Майстри сучасного скла: вибрані твори з колекції Ґлік» [236].
Понад 70 об’єктів основних американських і європейських художників, які
працюють зі склом, задокументовані в цьому огляді сучасного студійного скла.
Визнана на національному рівні колекція Ґлік охоплює п’ять десятиліть
міжнародного виробництва студійного скла з 1950-х по 1990-ті роки.
Повноколірні

репродукції

робіт

американських

художників

Д. Чігулі,

М. Ліпофський, Г. Бен Тре і Д. Хачгаузен, видатних європейських художників
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— Б. Валлієн, С. Лібенський та Ф. Візнер супроводжуються докладним
аналізом мистецького шляху кожного художника та авторських формотворчих
методів. Огляд еволюції руху студійного скла й тлумачення багатьох технічних
аспектів роблять цей багато ілюстрований каталог важливим внеском у
вивчення сучасного художнього скла.
Ще однією з визначних постатей у світовому мистецтвознавстві у
контексті проблематики художнього скла є Т. Олдноу — багатолітній куратор
Музею скла в Корнінґу. У співавторстві з К. Рассел авторка видала книжку
«Голоси сучасного скла: колекція Гайнеман», першу публікацію з дослідження
Колекції Гайнеман [239]. Відображаючи глибоку повагу і прихильність до
художників і їхніх робіт, Колекція Гайнеман демонструє універсальність
одного матеріалу — скла, містить 240 об’єктів 87-ми художників зі США,
Європи, Австралії та Японії, збиралась упродовж 1969-2005 рр. Колекція
Гайнеман була подарована Музею скла в Корнінґу, штат Нью-Йорк, 2006 р. і є
однією з найбільших збірок студійного скла у Сполучених Штатах..
Важливим з точки зору ілюстративного матеріалу є альбом «Піонери
сучасного скла: шедеври у колекції Б. та Д. Дюбуа (Музей образотворчого
мистецтва, Х’юстон) [245], що розглядає новаторський внесок таких
художників: Д. Чігулі, Д. Дейлі, С. Лібенський і Я. Брихтова, Г. Літтлтон,
В. Морріс, Т. Патті, М. Пейзер, Л. Тальяп’єтра, О. Тойкка, Ф. Візнер і Т. Зінскі
та ін. Окрім кольорових репродукцій творів, книга включає вступну статтю
С. Штрауса та мистецтвознавчі есе Р. Елліот і С. Сілберт щодо важливості
внеску кожного художника у сферу естетичних і технічних нововведень. Книга
також містить інтерв’ю С. Штрауса з власниками колекції Б. і Д. Дюбуа.
Інша монографія, яка досліджує американське художнє скло та його
найвідоміших представників — «Студійне скло в Америці: 50 років подорожі»
[226] американського арт-дилера Ф. Гампсона. Ця книга переносить нас з
першої майстерні Г. Літтлтона в гаражі в Толедо, штат Огайо, у наступні
десятиліття, щоби представити безпрецедентний розвиток студійного скла
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завдяки високоякісним, детальним зображенням та описам творчості 50-ти
найкращих художників, чиї роботи присутні у мріях кожного колекціонера.
Серед важливих видань, які порушують тематику сучасного студійного
скла, необхідно згадати роботу В. Вармуса, колишнього куратора Музею скла в
Корнінґу, редактора видання «Ґласс» та автора мистецтвознавчих праць про
творчість Д. Чігулі, Л. К. Тіффані, Ф. Візнера, Е. Ґаллє та Р. Лаліка під назвою
«Вогонь і форма» [249]. Південна Флорида є домом для багатьох найкращих
приватних колекцій сучасного художнього скла. У дослідженні представлено
понад 100 робіт найвідоміших американських і європейських художниківсклярів нашого часу (31), у тому числі Я. Брихтової, Д. Чігулі, Д. Дейлі,
С. Лібенського, В. Морріса, Т. Патті, Л. Тальяп’єтри і багатьох інших. У своій
інформативній праці куратор і відомий учений В. Вармус виділяє чотири
важливі теми в розвитку студійного скла, які забезпечують основу для вивчення
робіт, представлених у цій книзі. У першій темі В. Вармус розкриває близькість
між природою і виготовленням скла: «Там, де природа створює серце,
художник-скляр створює посудину для серця» [249, с. 34]. Друге — здатність
скла рівною мірою з живописом і скульптурою, передавати силу абстракції та
кольору. Третя тема — поширена зображальна функція художнього скла.
Останній розділ присвячений природі об’єктів і екологічних скульптур, які
демонструють дивовижну здатність скла впливати емоційно на навколишнє
середовище, змінюючи наше уявлення про нього. Автор надає також коротку
історію скла, як виду мистецтва від давнього Єгипту, подає сучасне скло в
контексті історії та теорії сучасного мистецтва. Крім того, книга містить
вибрані бібліографії художників і хронологічну бібліографію сучасного скла, в
якій перераховані основні історичні події, загальні тенденції, а також важливі
публікації.
Річард У. Єлл у книзі «Міжнародне художнє скло» [250] вирізняє твори
понад 175 відомих художників: Д. Дейлі, В. Морріс, Л. Макніл, М. Шаффер,
Г. Бен Тре, Д. Чігулі, К. Ла Монте. Р. Єлл представив цю книгу, щоб відзначити
досягнення в галузі виробництва студійного скла протягом останніх 25-ти
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років. Статті колекціонерів і художників з усього світу доповнюють галерею
понад 780-ти кольорових ілюстрацій. Колекціонери відіграли важливу роль у
розвитку студійного скла. Ця книга присвячена приватним особам, галереям і
музеям, які доклалися до цього процесу.
Доволі важливим є видання знаного у світі експерта з питань сучасного
художнього скла Д. Гоукинз Оупі, яка є старшим куратором у найбільшому в
світі музеї декоративно-прикладного мистецтва Вікторії та Альберта в Лондоні.
Книга під назвою «Сучасне світове скло» [240] демонструє нові роботи понад
60-ти художників з Північної Америки, Європи, Азії та Австралії, показуючи
скульптурні композиції найвідоміших постатей сучасного мистецтва, серед
яких Д. Чігулі, Т. Клеґ, Б. Діджон, К. Моє, В. Морріс, Д. Ріккі, Е. Робінсон,
К. Ямамото

і

Т. Зінскі.

Приголомшливі

зображення

супроводжуються

інформацією про художників і їхній творчий шлях, доповнені коротким
коментарем з критичними зауваженнями.
Важливим джерелом, починаючи з 1970-х років, є каталоги міжнародних
конференцій та симпозіумів. Матеріали щорічних конференцій Міжнародної
асоціації художників скла (Glass Art Society) висвітлюють проблеми студійного
руху в різних його аспектах — технологія, естетика, оцінка ринку, освіта тощо.
Згадана асоціація організована 1971 року з метою заохочення досконалості,
досягнення високої якості, вироблення критеріїв у оцінці творів зі скла. Крім
того, GAS систематично публікує інформаційні бюлетені, що дають уявлення
про розмах студійного скла, про кількість виставок і симпозіумів.
Для дослідження діяльності міжнародного руху студійного скла
важливими інформаційними джерелами стали спеціалізовані веб-сторінки, які
допомагали повноцінно опрацювати світовий досвід. На офіційних порталах
найважливіших

музейних

збірок

художнього

скла

знаходимо

якісний

візуальний матеріал і теоретичний виклад останніх світових тенденцій. Серед
них варто відзначити офіційні веб-ресурси Музею скла в Корнінґу, США
(cmog.org), Музею скла в Ебельтофті, Данія (glasmuseet.dk), Музею мистецтв
Толедо, США (toledomuseum.org).
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1.2. Джерельна база, методи дослідження
Серед важливих джерел нашого дослідження слід виділити наступні
групи:

зразки

провідних

підприємств-скловиробників

Львівщини,

які

зберігаються у фондах музеїв міста; технічні карти виробів ЛЕКСФ та ТОВ
«Компанія «Галицьке скло»; роботи з колекції міжнародних симпозіумів
гутного скла у Львові.
Одна з важливих груп джерел дослідження, яку ми брали для аналізу, —
збірки скла, які містяться у фондах музеїв. Опрацьовані музейні збірки
дозволяють простежити основні тенденції формотворення та поширення того
чи іншого типу скляних виробів. Також це уможливлює виокремлення
основних груп гутних виробів, які продукували місцеві гути, та визначити
рівень майстерності гутників.
Джерельну базу дослідження складають також скляні вироби, які
зберігаються у Львівському історичному музеї (далі — ЛІМ). Сюди у
радянський час їх передавали підприємства-скловиробники Львівщини.
Більшість з експонатів другої половини ХХ ст. зберігаються у допоміжному
фонді.
Велику цінність для нас становлять художні вироби зі скла, виконані на
підприємствах Львівщини в другій половині ХХ ст., що зберігаються в МЕХП
Інституту народознавства НАН України (близько 1000 од. та понад 2500 од. з
музею ВО «Райдуга»), у НМЛ ім. А. Шептицького (близько 200 од. і близько
1000 од., створених під час проведення у Львові міжнародних симпозіумів
гутного

скла).

Допомогли

для

розкриття

теми

експонати

з

ЛНГМ

ім Б. Возницького (понад 100 од.), з ЛІМ (понад 400 од.). У фондових колекціях
львівських музеїв виділяються наступні групи виробів: 1) зразки тиражної
продукції провідних львівських підприємств; 2) твори народних майстрівгутників; 3) авторські композиції художників-професіоналів (у більшості
випадків подаровані або закуплені після проведення персональних виставок); 4)
твори учасників міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові.
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Основним джерелом дослідження продукції ЛЕКСФ стали каталоги
зразків склоцеху, до яких вносили всі проекти, впроваджені у тиражування. До
переліку вносили інформацію про технологічні особливості, кольорові
характеристики, розміри та авторів виробів. До опису додавалося фото зразка.
Кожному виробу, внесеному до каталогу, надавався порядковий номер.
Додатково вносили дані щодо протоколу художньої ради, яка ухвалювала
рішення щодо впровадження проектів у тиражування.
Технологічні описи виконання зразків зроблено на підставі власного
досвіду дисертанта, а також інтерв’ю з авторами проектів продукції львівських
склопідприємств, колишнім начальником цеху художнього скла ЛЕКСФ
Ю. Угрином і головним художником фабрики Ф. Черняком, автором численних
проектів А. Бокотеєм.
Реалізація завдань дисертаційної роботи зумовила застосування цілого
комплексу дослідницьких методів і підходів. У основу дослідження покладено
традиційні

методи

вивчення

мистецьких

явищ,

у

яких

історико-

культурологічний метод поєднано із системним підходом і доповнено
компаративною

методикою.

Широке

застосування

має

у

дослідженні

структурно-типологічний метод, який дозволив класифікувати концептуальні,
формотворчі та технологічні особливості малотиражної гутної продукції
українських

підприємств.

Структурно-типологічне

співвідношення

технологічних можливостей та експериментів з традиційними засадами
формотворення розширює і збагачує метод мистецтвознавчого аналізу,
допомагає вирішувати проблему семантичної інтерпретації образних систем
загалом і окремих образних мотивів зокрема. Метод мистецтвознавчого аналізу,
в

основі

якого

матеріал,

форма, композиція, колір, декор,

також

використовуватимемо для виявлення художніх особливостей та окреслення
індивідуальної національної специфіки сучасної української гути в контексті
діяльності світових скловиробників. Крім конкретних методів для вирішення
того чи іншого завдання, звертаємося до методологічних принципів, які
застосовуються на теоретичному рівні. Метод аналізу та синтезу дають змогу
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встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між поширенням міжнародного
руху студійного скла та дизайном гутної продукції. Індуктивний та
дедуктивний методи дозволяють на підставі матеріалів та інформації про
певний зразок робити ширші узагальнення, окреслювати тенденції розвитку
дизайну гутного скла загалом.
Отже, методологічна основа дисертації ґрунтується на системності
підходів до вивчення предмета дослідження в контексті тих явищ і процесів, які
мають найбільший вплив на його розвиток. Метод порівняння та систематизації
дав змогу виокремити характерні риси української гутної малотиражної
продукції, вирізнити основні типи та принципи дизайну й окреслити їхні
прикметні ознаки. Відповідно, дизайн українського скла розглядається на
міждисциплінарному — історичному, технологічному та мистецтвознавчому
рівнях. Також завдяки типологічному підходу було виявлено й описано основні
види та форми гутної продукції, про що йдеться, зокрема, у другому розділі
дисертації. Методи аналізу й синтезу, індукції та дедукції дозволили
класифікувати й робити узагальнення. В основу методології лягли методи
кількох наукових напрямів і шкіл, насамперед еволюціонізму, структуралізму
та функціоналізму. Основні методи дослідження: історіографічного аналізу,
діахронного й синхронного вивчення мистецьких подій і явищ, аналіз
мистецьких і культурних явищ і паралельно метод формального аналізу, що
створює можливість вивчення формотворчої специфіки дизайну українського
гутного скла в максимальній повноті.
Висновки до розділу 1
У першому розділі роботи проаналізовано основні наукові праці
провідних українських і світових учених. Значний сегмент наукових робіт
присвячений

історії

українського

гутного

скла,

зокрема

праці

В. Рожанківського, Ф. Петрякової, І. Свєшнікова, С. Мартинюка, Ю. Курдини
та інших. Художні особливості скла другої половини ХХ ст. розглядають
З. Чегусова, О. Сом-Сердюкова, О. Федорук, Т. Кара-Васильєва, Є. Шимчук,
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Г. Голубець, О. Голубець, Г. Стельмащук, Р. Шмагало та інші. При цьому
з’ясовано, що у проаналізованих роботах висвітлюються питання переважно
авторської творчості окремих митців, натомість проектна діяльність на
підприємствах

скловиробничої

галузі

залишається

поза

увагою.

Не

проводилося також широкого мистецтвознавчого аналізу тиражної гутної
продукції українських підприємств-скловиробників.
Найґрунтовніші з монографій, які репрезентують розвиток гутництва в
Україні, потребують сьогодні значного доповнення, оскільки відбулися ключові
події, що суттєво вплинули на розвиток українського гутництва: поширення у
світі міжнародного студійного руху та робота упродовж уже майже трьох
десятиліть міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові. Аналіз наукових
праць підкреслив актуальність та наукову новизну нашого дослідження.
Великий масив літератури, який має для нашого дослідження важливе
методологічне, історіосовське і теоретичне значення, це роботи іноземних
авторів. Проаналізовано літературу, присвячену світовому гутництву, у тому
числі поширенню у світі міжнародного руху студійного скла. Серед
найзмістовніших

напрацювань

відзначено

праці

А. Долез,

С. Франц,

В. Вармуса, Дж. Оупі, М. Лінн-Декслер та інших. З’ясовано, що українське
гутне скло згадується у світовій мистецтвознавчій науці лише в працях
російського

науковця

Л. Казакової,

щоправда

до

питання

організації

міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові в міжнародних виданнях
звертався британський художник і мистецтвознавець М. Дюрран.
Акцентовано увагу на необхідності проведення досліджень і перегляду
термінологічно-понятійного апарату, який сьогодні функціонує в українській
мистецтвознавчій науці щодо гутного скла. Значні зміни, які відбулись у
мистецтві другої половини ХХ ст., у декоративно-прикладному зокрема,
спричинили формування нових понять і термінів, які в українському
мистецтвознавстві до цього часу не мали наукового обґрунтування.
Окреслено джерельну базу дослідження, яку формують насамперед самі
об’єкти гутного скла, виконані на львівських підприємствах, робота з ними
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велася безпосередньо або на основі каталогів і технічних карт продукції.
Важливим матеріалом для дослідження стали збірки скла з фондів львівських
музеїв, у тому числі твори іноземних митців, зібрані під час проведення
симпозіумів у Львові. Додатково джерелами дослідження стали фотоматеріали
й ілюстрації з монографій і наукових збірників. Враховуючи хронологічні межі
дослідження, важливим джерелом інформації стали електронні ресурси,
матеріали з інтернет-мережі, які переважно стосуються діяльності іноземних
художників і підприємств-скловиробників, світових центрів художнього скла
(GAS, Corning Museum of Glass, Glassmuseum Ebeltoft тощо).
Обрано методи, які дали можливість вповні проаналізувати особливості
розвитку гутного скла Львівщини, діяльність міжнародних симпозіумів гутного
скла у Львові та проблематику участі українських художників у процесах,
пов’язаних з розвитком студійного руху. Методологічну основу дисертації
становить системний, міждисциплінарний підхід до вивчення проблеми, який
реалізується

загальнонауковими

методами

(описовий,

порівняльний,

структурно-типологічний, метод систематизації, аналізу та синтезу, а також
інтерв’ю),

методами

гуманітарних

наук

(історико-культурологічний,

структурно-функціональний і стилістично-типологічний), а також методами
мистецтвознавчого аналізу (діахронного та синхронного опису мистецьких
явищ, формального аналізу та синтезу, індуктивний та дедуктивний методи).
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РОЗДІЛ 2 МІЖНАРОДНИЙ РУХ СТУДІЙНОГО СКЛА: ПЕРСОНАЛІЇ,
СВІТОВІ ЦЕНТРИ, СИМПОЗІУМИ ГУТНОГО СКЛА У ЛЬВОВІ
2.1. Світові центри художнього склярства, піонери міжнародного руху
студійного скла
Упродовж другої половини XX ст. закладалися і розвивалися принципи
розуміння художнього скла в широкому контексті образотворчого мистецтва. У
склі митці звернулися до мови суміжних мистецтв — скульптури, живопису,
графіки. З’являються пластичні об’єкти, нові типи об’ємно-просторових
монументальних форм у синтезі з архітектурою. Традиційна форма вази,
світильника, вітража стає пластичним об’єктом з ідейним навантаженням, який
часто виконує не лише утилітарне чи декоративне призначення. Від 1960-х
років мистецтво скла формується як самостійний жанр образотворчого
мистецтва, розпочинається нова ера функціонування матеріалу як медіума
об’ємно-просторових арт-об’єктів. У художньому склі з’являється мистецький
об’єкт — самодостатній елемент оточення людини, не створений з метою
виконувати декоративну чи утилітарну функцію. Роль автора при цьому не
зводиться винятково до матеріалізації задуманого предмета навколишнього
середовища, а до створення образу, формування ідеї, розкриття атрибутів,
стилю, форми, використання техніки — творення самого мистецтва.
Важливою і характерною обставиною було звернення до скла видатних
живописців і скульпторів. Досить згадати П. Пікассо, Ф. Леже, А. Матісса,
В. Кандинського, Р. Маґрітта, С. Далі, В. Вазареллі, А. Кальдера, О. Кокошку,
Х. Арпа, А. Джакометті та ін., проекти яких реалізовувались у склі на фірмі
братів Даум у Франції, на острові Мурано в Італії. Безумовно, досвід
найбільших майстрів привніс у мистецтво скла нове бачення матеріалу,
своєрідне ставлення до форми, розпису, пластики, уже вкорінені в станкових
мистецтвах — живописі та скульптурі.
Молоде покоління в рамках різних напрямків і національних шкіл —
американської, австралійської, японської, чеської, італійської, французької,
скандинавської — представляє світу індивідуальні, часом несподівані творчі
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пропозиції, з яких складається загальна картина сучасного мистецтва скла.
Потужний творчий імпульс, «кількісний» розмах у другій половині XX ст.
привів до народження нового художнього явища — «рух студійного скла»
(glass studio movement), що стало самостійним художнім феноменом у
мистецтві XX століття [223]. Саме на проблематиці міжнародного руху
студійного скла та його впливу на розвиток гутного скла акцентується увага у
цьому розділі дослідження.
У країнах Західної Європи й у США інтенсивний розвиток авторського
експерименту в склі почався з кінця 1950-х — початку 1960-х років. У
Австралії та Японії дещо пізніше — у 1970-ті роки. Інтенсивна індустріалізація
виробництва скла залишала мало місця для унікальності, тому звернула
художників до вільної форми творчості.
За період від 1962-го по 1982 рр. студійний рух захопив усі «скляні»
країни. Організованою формою і стимулом його розвитку стали численні
міжнародні виставки, симпозіуми, конгреси. У Європі, Америці, Японії
студійне скло існує в умовах розвиненого маркетингу та приватного
підприємництва, розгалуженої мережі спеціальних скляних галерей (у США їх
понад вісімдесят), що працюють з відомими художниками в умовах повної
інформованості про те, де і що відбувається, в умовах підтримки художників з
боку різних об’єднань, фондів, а також постійної колекціонерської діяльності.
Скло купують найбільші музеї мистецтв (Метрополітен в Нью-Йорку, Вікторії
та Альберта в Лондоні, Музей декоративних мистецтв у Парижі, Музей
сучасного мистецтва в Хоккайдо і т.д.). Усе це сприяє надзвичайному розмаху
руху студійного скла.
У світовій культурі склярства особливе місце займає художнє скло Чехії
та Словаччини, які є носіями класичної спадщини зі своїми традиційними
видами обробки — різьбленням, гравіруванням, грануванням. Поняття
«богемське скло» як міжнародне утвердилося в 70-х рр. XVII. ст. — в епоху
найвищого розквіту й загального визнання в художній культурі Європи. Школа
чеського скловиробництва суттєво вплинула на розвиток мистецтва скла в
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європейських країнах, у т.ч. і в Україні. Перші вироби з кришталю на заводах в
середині XVIII ст. наслідували богемські зразки, які виписували з Чехії, а чеські
майстри працювали на місцевих мануфактурах [64, с. 42-43].
Упродовж XVIII — XX ст. гранування, гравірування, різьблення,
шліфування в кришталі залишалися основними технічними способами обробки
скла, хоча в сучасному виробництві найбільш пріоритетними стали різьба та
шліфування оптичного, кришталево прозорого скла, а також техніки обробки
гутним способом. Нова естетика почала складатися в Чехії та Словаччині (тоді
— Чехословаччині) у 1950-ті роки. Авторський експеримент розвивався в
умовах націоналізованої промисловості. Важливо відзначити, що в умовах
механізації виробництва збереглися традиції високої майстерності ручної праці.
У ці роки з’явилися художньо-експериментальні центри, куди прийшли
кваліфіковані художники. У системі цих об’єднань працювали Р. Роубічек,
П. Глава, Л. Оліва,

Л. Смрчкова, А. Матура, М. Стаглікова, В. Лішкова,

Я. Тараба і багато інших. Кількома роками пізніше Р. Роубічек і П. Глава (іл. А
2.1.1, іл. А 2.1.2) репрезентували своєю творчістю цілий напрямок [64, с. 42-43].
У формуванні нових уявлень про цінності скла слід відзначити роль
Вищої

художньо-промислової

школи

в

Празі

та

видатного

педагога

І. Капліцкого. У майстерні скла, яку він очолював у 1945-1962 рр., закладалися
основи нового розуміння мистецтва скла в широких зв’язках з культурою та
образотворчим мистецтвом, розуміння суспільної значущості декоративних
мистецтв. Вихованцями І. Капліцкого стали видатні дизайнери В. Ціглер,
В. Єлінек,

В. Копецкі,

М. Роубічкова,

В. Шотола,

П. Глава,

І. Гарцуба,

Ф. Візнер та ін. Названі автори в 1950 — 1960-ті рр. розвивали традиції високої
культури скловиробництва, шукали нові грані виразності матеріалу, насамперед
у оптичних ефектах декору, контрастах фактур поверхні, взаємодії кольору і
світла [66, с. 60-65].
Від 1953-го по 1958 рр. виникли крупні виробничі об’єднання —
«Чеський кришталь», склозавод «Богемії» в Подебрадах, Карловарський
склозавод «Мозер», «Нови Бор», «Кристалекс», у Словаччині — «Татрасюто»,
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Квегна. Підготовку фахівців середньої ланки, тобто майстрів, також
здійснювали видатні фахівці, а директорами скляних технікумів у Каменіцком
Шенові, Новому Борі, Залізному Броді в різний час були А. Метелак,
С. Лібенський, Р. Роубічек, І. Господка, В. Кляйн — нині майстри зі світовим
ім’ям. Серед тих, хто закінчував технікуми — провідні художники В. Єлінек,
Р. Юрнікл, В. Копецкі, Л. Оліва, В. Шотола і багато інших, а з молодшого
покоління — Ф. Янак, І. Розсипал, Я. Мареш, І. Шугаєк, Д.Тіхи, що визначили
критерій цінності скла в 1970-ті — 80-ті роки [238, с. 12].
Серед найяскравіших постатей сучасного світового художнього склярства
необхідно згадати тандем чеських художників С. Лібенського та Я. Брихтову,
які вперше опрацювали та впровадили техніку рельєфного моделювання
відлитих монолітних склоблоків. Роботу над розробкою цього методу розпочав
ще в 1940-х роках Я. Брихтов разом з донькою Ярославою. Згодом, уже на
початку 1950-х рр., під керівництвом подружньої пари художників були
опрацьовані технологічні передумови на базі технічного центру об’єднання
«Желізнобродське скло». Виконанню перших зразків литої склопластики для
архітектури передували ґрунтовні технологічні напрацювання в Науководослідному інституті скла у м. Ґрадец Кральове та Інституті скла і біжутерії у
м. Яблонець над Нисою. Уперше розробки були представлені у вигляді скляної
стіни Чехословацького павільйону на всесвітній виставці у Брюсселі 1958 р.
Робота Я. Брихтової та С. Лібенського отримала тоді Ґран-прі й була відзначена
золотою медаллю (іл. А 2.1.3, А 2.1.4).
У мистецькому середовищі Чехословаччини, де скло впродовж століть
займає чільне місце в системі декоративно-ужиткового мистецтва, вже від
середини

70-х

років

помітною

постаттю

стає

молодий

дизайнер

скловиробничого підприємства групи «Мозер» І. Шугаєк. Згодом його
індивідуальні формотворчі ініціативи інтегруються у рух, що стрімко зростає в
Європі, квінтесенцією якого є сприйняття художнього скла поза рамками
декоративно-ужиткового та наповнення його образотворчим змістом.
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У період 1972-1994 рр. І. Шугаєк продовжує роботу на посаді дизайнера
на склозаводі «Мозер». Цей період відзначається концентрацією його творчої
реалізації саме в дизайні серійної продукції. Упродовж кількох років він вдало
зумів впровадити нові пропозиції дизайну в промислове виробництво і масове
тиражування, що насправді суттєво вплинуло на подальший розвиток
скловиробництва в Чехословаччині. І. Шугаєк вважає: «Хороший дизайн може
бути функціональним і естетично вражаючим одночасно» [238, с. 12]. Висока
якість матеріалів і рівень виконання у поєднанні з доступною вартістю стали
характерною рисою його зразків декоративно-ужиткової продукції заводу
«Мозер». І. Шугаєк відзначається великим потенціалом дизайнера-інноватора з
розвиненим почуттям функціональності, гармонії та елегантності. Він не
належить до категорії митців, відірваних від реалій ринкової економіки, а
навпаки — здатний працювати на хвилі моди, з усвідомленням тенденцій та
розумінням вимог потенційного покупця. Його дизайнерські лінії, які
викликають інтерес вже впродовж півстоліття, отримували низку нагород не
тільки вдома, але й за кордоном: відзнака Інституту промислового дизайну в
Празі та Центру дизайну Чеської Республіки «Кращий дизайн Чехословаччини»
(1974, 1979, 1988, 1995 і 1996 рр.), міжнародні премії в Іспанії (1980) та
Німеччині (1976, 1985).
1974 року гута «Мозер» презентувала нову колекцію скловиробів,
декорованих гутним способом, авторства І. Шугаєка. Щоб оцінити внесок тоді
молодого чеського дизайнера, слід згадати попередніх художників заводу та
їхні колекції. У післявоєнні роки характер гутного скла в Чехословаччині
піддавався

значному

впливові

творчості

відомого

чеського

дизайнера

Ф. Земека. Його зразки, виконані в Карлових Варах, створили основу колекції
підприємства й були тиражовані фактично до кінця ХХ ст. Вази мали
товстостінну важку форму, подекуди з глибоким рельєфом, виконані з
кришталевого скла, часами комбінованого з чистими прозорими кольорами.
Ф. Земеку впродовж років вдалося вивести на заводі нову лінію продукції та
надати їй сучасного вигляду, застосовуючи при цьому старі технології. Його
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наступники О. Ліпа та Л. Метеляк надавали перевагу тонкостінним зразкам
циліндричної або круглої форми з прямими лініями. На відміну від Ф. Земека, у
їхній колекції переважали півтони, а також застосовувалось опалове скло.
Спільною рисою, характерною для всіх попередніх стилів, був пошук нового
мистецького значення при застосуванні технології ручного формування у
гарячому стані.
Велику надію в середині 70-х років карловарська гута покладала на
молодого, талановитого і вже достатньо відомого випускника Празької академії
мистецтв І. Шугаєка. Підготовлена за його ескізами колекція значно
відрізнялася від попередніх — її виражальними засобами й провідною темою
було зовнішнє декорування кольоровою шпіновкою, яка в особливий спосіб
підкреслювала творчу індивідуальну манеру виконання майстра-гутника.
Прості прозорі форми, відкриті чисті кольори в основі становили досконале тло
для живої спонтанної графіки хаотичних ліній і плям, що не повторювалися на
жодній з тисяч виконаних ваз. Метод декорування вимагав відповідних навиків
і природного хисту майстра, водночас кожному окремому зразку він надавав
індивідуальності та унікальності. Художник фактично створив дві складові
декоративного виробу — внутрішню основу з локальними кольоровими
плямами і зовнішню — графічно багату з чітко акцентованими кольорами.
Ця

концепція

декорування

використана

в

кількох

формах

із

застосуванням трьох колористичних комбінацій. Якщо червоний слугує
основою, назовні працює синя лінія. У окремих зразках синій зовнішній декор
комбінований з внутрішнім жовтим, третім альтернативним поєднанням є
жовта локальна основа з мереживом яскраво-червоних ниток на поверхні твору.
Для цієї внутрішньої групи відкритих кольорів і насиченої зовнішньої
декорації художник вибрав максимально прості форми ваз, що в результаті
створило абсолютно гармонійний баланс твору. Проте навіть ці прості форми
стали новаторськими для виробничої лінії підприємства. Частина великих і
малих кулеподібних ваз мають лише вузьку та невисоку шийку, а інша —
непропорційно широку й витягнуту (іл. A 2.1.4, A 2.1.6).
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Представлена колекція І. Шугаєка була високо оцінена керівництвом
підприємства і впроваджена в серійне виробництво, окремі зразки з цієї серії
ще й досі в категорії найпопулярніших лотів на європейських аукціонах.
І. Шугаєк швидко посів помітне місце серед видатних чеських дизайнерів,
які працювали для склопромисловості в сімдесятих роках ХХ ст. Його навчання
в Королівському коледжі мистецтв у Лондоні виховало схильність працювати в
технології вільного ручного формування в гарячому склі. Він сприйняв і
потрактував у власний спосіб рух студійного скла та вдало впровадив його в
чехословацький дизайн склопродукції. Свої ідеї І. Шугаєк надалі продовжував
імплементувати на виробничих базах скляних підприємств групи «Мозер» у
Карлових Варах, «Кристалекс» у Новому Борі, «Шарлота» в Каролінці та
«B.A.G.» у Вшетіні, з якими художник пов’язав своє творче життя. «Робота
дизайнера

відкрила

двері

до

багатьох

підприємств,

де

була

змога

експериментувати з різними техніками виконання», — зазначає І. Шугаєк [234,
с. 17].
Скло Чехії та Словаччини на шляху від 1960-х до 1990-х рр. розкрилося в
різноманітті концепцій, індивідуальних підходів до матеріалу в удосконаленні
майстерності. Поєднуючи давні художні традиції з пошуками нових
виражальних засобів, адекватних сучасному відчуттю епохи, художники
вийшли на ще один естетичний рівень у мистецтві скла XX століття. Звичайно,
слід відзначити певне захоплення геометризованою пластикою, витрати
технічного

експерименту,

коли

прийом,

спосіб

обробки

набуває

самодостатнього значення, а сам задум виходить за рамки природних якостей
матеріалу. Водночас, художнє скло Чехії та Словаччини другої половини XX
століття — явище значне, яке справило безсумнівний вплив на розвиток скла у
всьому світі. І сьогодні воно залишається в центрі уваги художників і
поціновувачів [215].
На відміну від ортодоксальності чеської та словацької школи, для
американських і австралійських художників притаманні новації, використання
нетрадиційних технік і прийомів. Це розходження закладене і в системі
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підготовки фахівців у Чехії та США. Американські художники бачать своє
завдання зробити скло художнім медіумом для різних, часом непередбачуваних
форм вираження, вдихнути в нього свіжу думку, сміливу ідею, при цьому не
зводячи роль технічного прийому на той самодостатній рівень, як це роблять у
Венеції.
Звивисті

скульптури

Г. Літтлтона

сформовані

з

багатошарових

кольорових наборів, де часто кольоровий напівтон накладений на зовнішній
шар прозорого накладу. Здавалось би, ідеєю створення робіт є приборкання
прозорості скла. Хоча формально об’єкти надзвичайно прості, майже
математична точність їх виконання підкреслює майстерність і вправність
автора (іл. А 2.1.7, іл. А 2.1.7).
Д. Чігулі, безумовно, є одним з найвідоміших сучасних художників.
Автор здобув визнання насамперед завдяки яскравим і грандіозним об’єктам у
архітектурі. Найвідоміша з них «Квіти Комо» (Fiori di Como) розташована у
фойє готелю «Белладжіо» в Лас-Веґасі — це понад 2000 яскравих жовтих,
червоних і синіх флористичних форм, які складаються у конструкцію на площі
понад 600 м. кв. і переходять зі стелі холу всередину приміщення (іл. 2.1.9).
Його ранні роботи значно відрізнялися від сучасних, хоча саме вони надали
імпульс до подальшого розвитку. З часом авторські твори Д. Чігулі ставали
активнішими за формою і кольором набували рис своєрідного сучасного рококо
(іл. 2.1.10). Замість того, щоби працювати в площині простої геометрії, з 1980-х
років Д. Чігулі базував більшу частину свого мистецтва на природних мотивах,
але знову, колір і тон відігравали ключову роль.
Довго над реалізацією творчих ідей Д. Чігулі в матеріалі працював
гутник-віртуоз В. Морріс, який згодом посів достойне місце в плеяді піонерів
студійного руху. У роботах В. Морріса виразно прочитується його захоплення
доісторичними мотивами та етносом корінних американців (іл. А 2.1.11, А
2.1.12).
Одним з перших учнів і послідовників Г. Літлтона був американський
художник М. Ліпофський, який, до речі, неодноразово брав участь у
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міжнародних симпозіумах гутного скла у Львові (1989, 1992, 1998, 2001).
Художник знаний завдяки своїм «квітам», які виконував у традиційний гутний
спосіб, формуючи власноруч великого розміру кольорові об’єкти, які згодом
піддавав холодній обробці (іл. А 2.1.13, А 2.1.14).
Абстрактні роботи Дж. Ф. Майєрса можна співвідносити до певних видів
абстрактного живопису. Таке порівняння має право на існування, але Д. Чігулі,
і Дж. Ф. Майєрс працюють у режимі, який має свою власну давню традицію.
Вони не імітують живопис, а досліджують притаманні склу колористичні
можливості (іл. А 2.1.13, іл. А 2.1.16).
Декоративні конструкції Т. Зінскі перетинають кордони між технологіями
литого та плавленого скла. Робота з кольоровою склониткою вимагає
надзвичайної точності, відчуття та розуміння структури, де сотні тонких
різнокольорових склодротів зливаються, утворюючи єдиний об’єкт — як
правило чашоподібну посудину (іл. А 2.1.17, іл. А 2.1.18).
Активна творча діяльність художників, послідовників руху студійного
скла в Америці та Європі неминуче вплинула і на дизайн продукції
скловиробників 1960-1970-х рр.
Особливої уваги серед американських скловиробників заслуговує
підприємство «Стьюбен Ґласс» (м. Корнінґ). Фірма обрала сферу подарункової
продукції ще від 1947 року, коли президент Г. Трумен від імені народу
Сполучених

Штатів

вручив

англійській

принцесі

Єлизаветі

весільний

подарунок, який виконали художники саме цього популярного виробника.
В асортименті фірми — десятки зразків сувенірної продукції, а деякі з
них не сходять з виробничої лінії впродовж півстоліття. На підприємстві
дотримуються принципу прив’язки конкретного образу до пластичної форми
скляного виробу. Маркетологи та дизайнери «Стьюбен Ґласс» твердять, що
символізм певних образів сьогодні не має національних меж і не прив’язаний
до конкретних етнокультурних традицій. Наприклад, «Лосось і муха»
(Дж. Х’юстон, 1966 р., кришталь, вільне формування, до скляної брили лосося
приклеєна ювелірна муха, виконана із 18-каратного золота, іл. А 2.1.22) є
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досконалим подарунком для завзятого рибалки [244, c. 51]. «Слон» з піднятим
хоботом (Дж. Х’юстон, 1964 р., кришталь, вільне формування, іл. А 2.1.19) у
багатьох культурах є символом благополуччя та достатку і вважається
вираженням вдячності [244, c. 63]. Подарунком, який символізує досягнення,
свободу, силу характеру та успіху є, безперечно, «Орел» (Д. Доулер, 1996 р.,
кришталь, лиття у форму, піскоструменева обробка) [244, c. 100].
Іншою лінією в асортименті сувенірної продукції «Стьюбен Ґласс» є так
звані «охолоджувачі для рук». Невеликі фігурки виконані з кришталю,
переважно округлої форми, зручно поміщаються в долоні, мають реалістичний
характер і водночас утилітарне призначення. Не залишається тут поза увагою
дизайнерів і символізм образів. «Ведмідь» (Л. Аткінс, 1990 р., кришталь, лиття
у форму, іл. А. 2.1.20) приносить щастя, є охоронцем доброго духа, служить
відвазі, стабільності й довгому життю [243, c. 94]. «Кролик» (Л. Аткінс, 1988
р., кришталь, лиття у форму, іл. А. 2.1.21) — алегорична фігура, яка
характеризує моторність і вишуканий сервіс, є символом родючості [243, c. 9095].
Особливе місце в панорамі посідає італійське скло, острів Мурано, де
віртуозну майстерність склодувів, усе ще так ревно охороняють від сторонніх
очей. Щоправда, сьогодні тісні контакти між художниками склярами зробили
традиційні венеціанські техніки доступними. На італійських підприємствах у
Венеції та о. Мурано над характерними для місцевої школи гутництва зразками
анімалістичної пластики працюють знані світові митці Л. Сеґузо («Слон», 1977
р., сіре задимлене скло (іл. А 2.1.23, іл. А 2.1.24), Л. Тальяп’єтра (іл. А 2.1.25, іл.
А 2.1.26), Т. Зуккері («Одуд», 1964 р., гутне кольорове скло; «Чайка», 1964 р.,
гутне кольорове скло, іл. А 2.1.27, іл. А 2.1.28) та М. Тікко («Павич», 1982 р.
гутне скло чорного кольору з філігранною ниткою, видування, вільне
формування). Італійські дизайнери намагаються максимально реалістично
зобразити

характерні

риси

тварин,

водночас

застосовуючи

активну

колористичну гаму. Особливої уваги заслуговує також рух і ситуаційна
композиція, яку експлуатують італійські дизайнери. Усі ці зображальні засоби
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співзвучні з індивідуальною творчістю італійських митців Л. Тальяп’єтри,
Л. Сеґузо та інших.
Дослідник творчості художників-учасників студійного руху, російська
мистецтвознавець Л. Казакова слушно зазначає: «Студійна форма творчості
безпосереднім чином пов’язана з ремеслом як художнім феноменом. Це
постійний камертон, що визначає художню тональність кожного матеріалу,
амплітуду його можливостей. При цьому рівень ремісничого якісного
виконання дає твору (або не дає) життя в часі та просторі. Пізнання природи
скла «власними руками» (мова йде в першу чергу про гутне скло) стало
необхідним етапом становлення багатьох шкіл і художників» [65]. Починаючи з
кінця 1950-х років, американці звертаються до освоєння венеційських технік
обробки художнього скла. Засновник студійного руху Г. Літтлтон відвідав на
о. Мурано майстерню відомого маестро Ф. Тозо. Згодом відвідування острова
Мурано стає регулярним, включаючи поїздки студентів. Не зважаючи на те, що
впродовж кількох наступних років контакти розширювалися, таємниці
венеційського скловиробничого ремесла залишалися недоступними. Поступово
і ця грань була подолана. 1968 року відомий художник, засновник школи
Пілчак (м. Сганвуд, США) Д. Чігулі, а слідом за ним Р. Марк, М. Ліпофський
отримали можливість працювати з італійськими склодувами. Ці зустрічі,
знайомство з віртуозною технікою справили великий вплив на американське
скло, хоча в 1960-х рр. художники ще недооцінювали роль техніки, що
відобразилося у відомій фразі тих років Г. Літтлтона «техніка — це дешево»
(художник мав на увазі, що однії техніки мало, набагато важче досягти
мистецтва). Велику роль у практичному поширенні італійських уроків зіграв
нині визнаний у всьому світі віртуоз Л. Тальяп’єтра.
Однак освоєння, набуття технічного досвіду не означає схожості
американського шляху розвитку з італійським. Шлях бачення, витоки
творчості,

реалізація

технічних

можливостей

суттєво

відрізняються.

Американці запропонували новий погляд та ідеї сучасної культури в технічний
лексикон скла. Їхнє вільне від традицій і шаблонів ставлення до матеріалу
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породило новий художній образ у склі. На скло дивляться як на будь-який
інший матеріал, за допомогою якого можна висловити свій погляд на світ,
передати суб’єктивні

відчуття від побаченого, пізнаного, пережитого.

Пройшовши період освоєння скляного ремесла як мистецтва створення форми,
американські художники вийшли на шлях концептуалізації, на шлях пошуків
сучасної

естетики

скла,

його

неповторних

можливостей,

ретельного

опрацювання формальних засобів. Кожен автор шукає власну естетичну
програму, свою «скляну мову», культуру матеріалу. Інтелектуальний рівень
самовираження проявився в дивовижному різноманітті тенденцій, шкіл,
напрямків, а в остаточному підсумку зводиться до того, щоби кожен художник
став «самому собі школою, її засновником, головою і єдиним послідовником».
У Німеччині піонером студійного руху є Е. Ейш, який отримав
скульптурну освіту в Академії мистецтв у Мюнхені, працював як графік.
Продовжив родинну справу (його батько був гравером фабрики під Фрауенау)
(іл. А 2.1.29, А 2.1.30).
У Великобританії, де студійне скло розвивається досить динамічно з
1970-х років, при всій філософічності ідей помітні принципи слідування
природі матеріалу. Яскравими представниками є П. Лейтон (іл. А 2.1.31, А
2.1.32), К. Рейд (іл. А 2.1.33, А 2.1.34), С. Проктер (іл. 2.1.35).
Французьке скло продовжує і розвиває тенденції скульптурних ліній у
склі, які яскраво позначилися на межі XIX — XX ст., пов’язані з техніками
литого скла: «патдевер»1 (А. Кро, Ф. Декоршмон), «втраченого воску» («cire
perdue», Р. Лалік). Популярності патдевер сприяли не тільки унікальні студійні
роботи, але й серійна продукція відомих фірм — «Даум», «Лалік». Ж. Даум,
стверджуючи реноме свого виробництва, випускає малим тиражем (від
дев’яноста до двохсот екземплярів) серії за зразками відомих художників
(Р. Лалік, С. Далі).
Іншу лінію — геометризованої пластики — привніс у французьке скло
словацький художник Я. Зорічак, який від 1976 року живе у Франції (іл. А
1

Патдевер (фр. pâte de verre) — техніку, відому ще з давнього Єгипту та Риму, розвинули і
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2.1.36, А 2.1.37). Пірамідальні форми більшості його робіт з їхньою
вертикальною спрямованістю, складним структурним внутрішнім декором
символізують ідею росту й розвитку.
Над проектами скульптур для французьких фабрик «Даум», «Лалік» та
«Баккара» працюють П. Янавайн («Голуб», 1983 р.; «Кіт і пес», 1986 р.),
К. Лосте («Солодкий кіт», 1978 р.), Р. Ріґо («Орел», 1986 р.), М.-К. Лалік («Ваза
із совою», 1982 р.) та Я. Зорічак («Достойна сова», кришталь, шліфування).
Французькі

проекти

застосовуються

також

переважно

виконані

комбіновані

в

техніки,

техніці

«патдевер»,

шліфування,

але

полірування,

гравірування. Менш популярною на підприємствах у Франції є гутна техніка та
вільне формування. Колористична гама також обмежена, переважає прозорий
кришталь. У цих техніках виконують переважно авторські індивідуальні
композиції знані французькі художники й дизайнери А. Лепер’є (іл. А 2.1.38, А
2.1.39), Я. Зорічак, В. Моно.
У загальній картині скловиробництва французьке скло зберігає баланс
між яскраво вираженою скульптурною лінією та традиціями утилітарної
предметної форми, що не заважає художникам проявляти оригінальність
мислення, точність у виборі технічних прийомів і бездоганно вишуканий смак
[65, c. 155].
Особливе місце у світовому художньому склярстві займають фінські
митці. Як відомо, у Фінляндії утверджені сильні та стійкі традиції дизайну.
Всесвітньо відомі дизайнери А. Аалто, Т. Вірккала, Т. Сарпанева заклали
засадничі принципи конструктивності та простоти у світі побутових предметів.
Треба відзначити, що у Фінляндії скло відіграє особливу роль в усвідомленні
життєвого середовища, можна навіть сказати — у світовідчутті. Культ
побутового скляного предмета чинить певний вплив на рівень сприйняття,
розуміння унікального авторського скла масовим глядачем.
Професор О. Тойкка належить до найвидатніших постатей фінського
дизайну. Його культова колекція «Птахи» для фабрики «Ііттала» вперше
вийшла у світ 1972 р. в образі невеликої «Мухоловки» (1972 р., гутне кольорове
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скло, іл. А 2.1.40, А 2.1.41). Сьогодні «Птахи» авторства О. Тойкка можна
знайти в будинках колекціонерів і поціновувачів художнього скла у всьому
світі. Художник створив на підприємстві понад 400 проектів птахів упродовж
останніх сорока років [227].
Кожен об’єкт виконаний у гутній техніці та має індивідуальний
авторський характер. У багатьох зразках митець впроваджує складний
внутрішній декор у максимально просту форму. Багата колористика
асортименту не створює враження перевантаження, оскільки кожен окремий
об’єкт переважно обмежений двома-трьома барвами. О. Тойкка не прагне
досягнути реалізму в інтерпретації птахів, водночас створюючи дуже
характерну та індивідуальну пластику. У творчих композиціях О. Тойкка
працює з оптичним склом, розігруючи в складних пластичних об’єктах палітру
внутрішнього кольорового структурного декору [65, c. 157].
Визначною постаттю художнього скла кінця ХХ століття є датський
митець Ф. Лінгґаард, який 1986 р. написав усім друзям художникам з різних
країн листи з проханням надіслати роботи для створення першого музею
сучасного скла. Таким чином, упродовж декількох років геніальному скляреві й
менеджерові вдалось створити збірку, до якої увійшли унікальні авторські
композиції художників з усього світу (у тому числі й українця А. Бокотея). При
цьому за запропонованими Ф. Лінґаардом умовами, роботи залишаються
власністю авторів і у будь-який момент на їх вимогу можуть бути повернуті.
Сьогодні колекція Музею скла в Ебельтофті налічує понад 1500 екземплярів і
належить до найбільших і найцінніших у світі.
Для шведських заводів «Коста Бода» й «Оррефорс» проектують
Б. Валлієн («Скляні тварини», 1980 р., лиття у форму, шліфування і
полірування), У. Хідман Валлієн («Змія та птах у гармонії», кришталь,
авторська техніка) та Е. Енґлюнд («Пантери», 1983 р., кришталь, техніка
ґрааль). Варто звернути увагу на техніку ґрааль. Скляний виріб формується у
кінцевому результаті в гарячому стані з попередньо видутих, оброблених і
підігрітих заготовок з нанесеним декором. Така техніка дозволяє отримати
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чіткий багатошаровий рисунок, вона надзвичайно складна у виконанні, вимагає
неабиякого досвіду майстра-гутника.
Шведський дизайн художнього скла, на відміну від французького та
американського, наповнений колористикою і відрізняється відсутністю чітких
прямолінійних форм і традиційною міфічною образністю. Ці характерні риси
притаманні й авторським творам одного з найвідоміших у світі художників
Б. Валлієна (іл. А 2.1.42, А 2.1.43).
Для розміщення музею Ф. Лінґаард отримав від влади рибальського
містечка Ебельтофт, історія якого не була до того часу пов’язана зі
скловиробництвом, будинок колишньої припортової митниці. Згодом музей
отримав високий патронат датської королівської сім’ї, а в Ебельтофті почали
з’являтися майстерні новоприбулих художників-склярів, у тому числі й гутні.
Японське скло займає особливе місце в контексті світового склярства, що
пояснюється

поєднанням

яскраво

виражених

національних

рис

із

європейськими тенденціями його розвитку. Японські художники зацікавилися
склом Європи з 1920-х рр. С. Кошіба знайомився у Франції з технікою патдевер
і переніс її в Японію. У 1930-х рр. після поїздки в Європу почав працювати
Т. Івата — піонер сучасного скла в Японії, а в 1940-ві рр. почав лідирувати в
склі К. Фуджіта, можна сказати, сучасний класик декоративної системи скла,
заснованої на традиціях японського живопису. Але справжній творчий підйом
прийшов з початком студійного руху в 1970-х роках. Велику роль у цьому
процесі відіграв Музей сучасного мистецтва в Хоккайдо, заснований 1977 року.
Ще до відкриття музей почав збирати колекцію скла. А 1982 року відбулася
перша в Японії виставка європейського та американського скла (15 країн), що
вплинула на хід розвитку мистецтва авторського скла в Японії. Найяскравішим
прикладом є творчість К. Фуджіти. Свої орнаментальні коробки, шкатулки з
кришками він почав створювати від 1973 р. і вперше представив їх на виставці
в Токіо (іл. А 2.1.44, А 2.1.45). Відтоді його твори колекціонують численні
музеї світу [250].

65

На японському підприємстві «Сасакі Ґлас» у традиціях японської школи
створює свої проекти дизайнер Д. Такеучі («Слон», 1983 р., лиття, шліфування;
«Миш», 1983 р., лиття, шліфування). Чіткі контурні лінії, виражена простота
форми, аскетичність образу, мінімальна обробка та відсутність деталей
вирізняють прозорі об’єкти, які створив японський дизайнер [219].
У Австралії міжнародний студійний рух розпочався дещо пізніше, ніж у
США та Європі. Серед австралійських художників найвизначнішою постаттю є
німець за походженням К. Моє (іл. А 2.1.46, А 2.1.47), який заснував і довго
очолював майстерню художнього скла при Інституті мистецтв Австралійського
національного університету у м. Канберра. Художник досконало освоїв техніку
спікання (ф’юзинг), яку часто поєднував у гутних формах, застосовуючи
давньогрецький спосіб обробки скла, т.зв. мозаїку 2.
Визнана в Литві національна знаменитість Р. Крюкас — один з перших
активних послідовників руху студійного скла у Східній Європі. Його роботи —
це синтез різних технік, несподіваних підходів і матеріалів. Творчий метод
Р. Крюкаса полягає в гармонійному поєднанні дизайнерського раціонального
мислення і декоративно-образного трактування матеріалу. Його авторський
почерк розкрився у створенні просторових об’ємно-пластичних арт-об’єктів з
використанням оптичного скла. Заломлення, відображення, дифракцію світла
автор використовує для передавання багатогранних просторово-смислових
зв’язків, взаємовідношення об’єкта з середовищем і глядачем [230, c. 6-7].
Форми

оптичних

об’єктів

співзвучні

сучасній

архітектурі

логікою

конструктивної побудови, співвідношенням пропорцій, мас скла. Колір,
товщина масивних блоків відповідають за емоційне й асоціативно-образне
вирішення. Вільна від образотворчого початку пластика, а по суті —
скульптурні об’єкти, розкривають ставлення автора до світу, його переживання,
враження від побаченого.
2

Мабуть найвідоміша в елиністичній історії скла техніка «мозаїки» використовувалась упродовж ІІ ст.
до н.е. — І ст. н.е. на території східного Середземномор’я і полягала у спіканні раніше виготовлених і
подрібнених частинок скла (т.зв. «мурин»), які спікали у площину, а згодом вигинали по формі, утворюючи
посудину. Додатково виріб оздоблювали декоративним фризом на вінці, який накладався на гарячо з окремо
виготовленої спіралевидної смуги.
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Власне неочікуваний і, на перший погляд, непоєднуваний контраст
фактур — ідеально відполірованого, з вишукано добраним пастельним
кольором оптичного скла та вільно сформованого, зазвичай скрученого вручну
пласта прозорого гутного скла — формує індивідуальний характер авторських
композицій Р. Крюкаса. При всій абстрактності геометричних форм, лаконізмі
технічних прийомів твори Р. Крюкаса викликають цілком визначені асоціації,
окреслені в назвах робіт і відображають концептуальні сентенції автора:
«Перед бурею» (2011, 480х560х300, гутне та лите скло, авторська техніка),
серія об’єктів «Камені Марса» (2012, Ø 290, h — 200, Ø 300, h — 210, Ø 300, h
—220), гутне скло, авторська техніка, іл. А 2.1.48), «На підвіконні» (2012,
450х340х340, гутне та лите скло, авторська техніка, іл. А 2.1.49),
«Наполегливість» (2012, 370х400х290, гутне та лите скло, авторська техніка, іл.
А 2.1.50), «Удвох» (2013, 330х340х370, гутне та лите скло, авторська техніка).
Часто для посилення образної виразності автор вдається до поєднання скла з
іншими матеріалами — деревом, каменем, металом.
Прийом поєднання холодних видів обробки скла (обрізка, шліфування,
полірування) з вільним формуванням у гарячому стані дає, насамперед,
можливість формотворчої імпровізації. Литі монолітні, ідеально прозорі та
чисті

масивні блоки

скла набувають чітких обрисів у контрасті з

декоративними фактурними деталями, які буквально врізаються в їхнє «тіло».
Матеріально відчутний пластичний декор створює враження органічного
зростання, розвитку, що відбуваються в природі, у всесвіті. Цей декоративний
прийом контрастного зіставлення різних фактур матеріалу став характерною
прикметою безпомилково впізнаваного авторського почерку [230].
Кажучи про творчу індивідуальність Р. Крюкаса, слід згадати про
діяльність підприємства, яке він очолює. Р. Крюкас — один із небагатьох
художників, які одночасно працюють з утилітарним склом і скульптурною
пластикою. Творчі роботи художника відрізняє монументальність, чистота
форми і, на перший погляд, простота виконання, натомість дизайн тиражної
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продукції створює враження технологічно вишуканого, надзвичайно складного
при виконанні внутрішнього простору скляного об’єкта.
Асортимент тиражної продукції студії «Ґлас Реміс» дуже широкий — це
декоративні та ужиткові предмети різних форм і розмірів для інтер’єрів,
скульптура, призи та подарунки, сувеніри. Надзвичайно важливо відзначити,
що в дизайні виробів масової продукції проявляються ті самі авторські творчі
принципи, що й в унікальних творах. До них ставляться такі самі вимоги
високої виконавської якості, винахідливості технічних прийомів, що дозволяє з
упевненістю зарахувати ці об’єкти до розряду оригінальної продукції, наділеної
всіми якостями художніх предметів [230].
Слід особливо відзначити моделювання внутрішнього простору з його
ілюзорною вібрацією світла і кольору, технічно вишуканою ідеєю виконання та
широкою гамою варіантів. При кожному новому ракурсі сприйняття
відбуваються дивовижні оптичні метаморфози, відкриваються нові площини,
утворюються внутрішні об’єкти та світлові ефекти. Багатогранне насичення
кольоровими відблисками, променисті спалахи світла, їх динамічна взаємодія
перетворює реальне в ілюзорне і навпаки [230, c. 6].
Студійний рух у склярстві, що почався в країнах Західної Європи і США
у другій половині XX століття, став однією з яскравих форм вираження
сучасних авторських ідей і мав визначальний вплив на проектування виробів з
художнього скла в усіх країнах світу, у тому числі й на теренах колишнього
СРСР. Піонерами радянського студійного руху стали організатори та учасники
виставки «Скло. Образ. Простір», яка відбулась у м. Ленінград (тепер СанктПетербург) 1981 р., О. та Г. Іванови, Л. Савельєва, Ф. Ібрагімов і А. Бокотей.
Згодом до п’ятірки художників долучився ще один відомий сьогодні львівський
митець Ф. Черняк.
Смілива й непересічна акція, якою стала виставка творчої групи
українських і російських художників, викликала велике зацікавлення і була
високо оцінена в мистецтвознавчих колах. Сьогодні можемо сміливо твердити,
що з проведенням цього заходу розпочинається історична епоха розвитку
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студійного скла на теренах колишнього Радянського Союзу. «Про час змін, які
надходять, художники-склярі рішуче заявили на початку 1980-х рр. Виставка
«Скло. Образ. Простір», яка відбулась у Львові, Ленінграді у 1981-83 рр., а 1987
р. у Москві, стала подією. Це була перша такого плану виставка-маніфест, вже
в назві якої визначилась програма групи художників... — прорив у простір і
час. Їх творчий пафос був скерований на використання просторових
виражальних засобів скляної матерії, з допомогою яких можна було вирішувати
взаємовідносини

людини

і

середовища.

Простір,

світоглядно

широко

зрозумілий, захопив уяву художників-склярів, став одним з найважливіших у
творчості наступних поколінь» [60, с. 24].
Більшість творчих робіт художників цієї групи була виконана в центрі
гутного

виробництва

колишнього

СРСР

—

склоцеху

Львівської

експериментальної кераміко-скульптурної фабрики. Саме тут 1989 р. розпочали
діяльність міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові.
Уже від 90-х років ХХ ст. українські митці А. Бокотей та Ф. Черняк
формують ідентичність українського художнього скла у світі. Ще 1986 р. та
1988 р. художники беруть участь у перших у світі міжнародних симпозіумах
гутного скла в м. Нові Бор (Чехословаччина) разом з десятками корифеїв
сучасного скла з усього світу. Їхні роботи стають бажаними в колекціях
найвизначніших світових музейних збірок — Музею скла в Корнінґу (США),
Ебельтофті (Данія), Фрауенау (Німеччина) та інших.
Андрій Бокотей та Франц Черняк, а згодом і представники молодшого
покоління — О. Звір, Р. Дмитрик, А. Петровський та інші, упродовж 90-х рр.
ХХ ст. беруть участь у міжнародних форумах гутного скла в Угорщині,
Польщі, Франції, США, Голландії, Німеччині, Латвії, Литві, Естонії, Росії.
Власне цей період характеризується проведенням найбільшої в історії
мистецтва кількості симпозіумів і конференцій з гутного скла, організованих з
ініціативи

Американської

асоціації

художників

склярів

(США);

скловиробничих підприємств у Чехії («Мозер»), Польщі («Кросно»), Угорщині
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(«Айка»), «Гусь хрустальний» (Росія); мистецьких навчальних інституцій
«Пільчук» (США), «СЕРФАВ» (Франція).
Міжнародний рух студійного скла був ключовою добою в новітній історії
мистецтва скла. До початку діяльності цього руху на підприємствах працювали
дизайнери, чиї проекти на виробництвах виконували невідомі майстри. Рух
студійного скла, натомість, призвів до переоцінки ролей двох професій —
дизайнера і майстра-гутника, спричинивши об’єднання їх в одну — професію
художника, автора художнього твору, який відтепер буде трактований на тому
ж рівні, як робота живописця чи скульптора. Ідеологія руху полягала в
ліквідації культурної ієрархії між образотворчим мистецтвом і декоративноприкладним мистецтвом, пропагуванні поваги до унікального об’єкта ручної
роботи. Рух студійного скла спричинив появу нового поняття в сучасному
мистецтві — образотворчого скла, яке впродовж останніх десятиліть
сформувало нові мистецькі вартості та набуло якостей жаданого артефакту.
Авторські твори піонерів студійного руху ґенерували основні критерії
валоризації мистецької вартості авторського скла і стали основою приватних і
державних колекцій у всьому світі. «Революція» студійного руху, яка відбулася
кілька десятиліть тому в Сполучених Штатах, тепер визнана ключовою подією
в історії культури та мистецтва.
Отже, незважаючи на спільний вектор розвитку художнього скла в
напрямку звільнення від промислової залежності й прагнення до образності та
ідейності,

національні

школи

мають

чітко

виражену

ідентичність

і

відрізняються власною індивідуальністю. На пострадянському просторі
художнє скло набуло власних індивідуальних рис у кожній з країн: у
російському художньому склі превалюють формальні пошуки; прибалтійські
художники є послідовниками північноєвропейських течій, де основний акцент
ставиться на елементарності форм і мінімалізмі кольорових вирішень, при
відвертому тяжінні до декоративності; українські митці, натомість, тяжіють до
експериментальних і образотворчих властивостей мистецького твору.
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2.2. Міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові та їхній вплив на
розвиток художнього скла в Україні
Історія одного з найяскравіших явищ у культурно-мистецькому просторі
України — міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові — розпочалася
1989 р. завдяки ініціативі А. Бокотея, одного з піонерів міжнародного
студійного руху на постсоціалістичному просторі. Міжнародні симпозіуми
гутного скла відбуваються у Львові кожні три роки. Від 1989-го до 2013 рр.
участь у заходах взяли понад 250 художників, мистецтвознавців, власників
галерей та працівників музеїв із 31 країни. Кожен художник, учасник
симпозіуму,

має

змогу

працювати

біля

гутних

печей

з

бригадою

висококваліфікованих майстрів-гутників. За результатами роботи відбувається
виставка, а експоновані твори залишаються в дарунок місту. Сьогодні
унікальна колекція зібраних композицій налічує понад 350 одиниць і
зберігається у фондах Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького
та Музею скла. Метою організаторів є створення музею скла з постійно діючою
експозицією, а відтак — можливість експонувати у майбутньому повну
колекцію результатів симпозіумів.
У світі функціонує лише кілька музеїв скла, у фондах яких збезігаються
роботи таких відомих художників як Е. Ейш, Т. Зельнер (Німеччина),
Е. Лейбовіц (Бельгія), І. Шугаєк (Чехія, іл. А 2.2.1), М. Ліпофський (іл. А 2.2.2,
2.2.3),

С. Рольф

Пауел,

М. Роджерс,

М. Екстранд

(США),

Е. Ван Дійк

(Нідерланди), Н. Морен, Я. Зорічак (Франція, іл. А 2.2.4), Ф. Ібрагімов,
Л. Савельєва (Росія), М. Меррікалліо (Фінляндія) та багато інших. Проте
колекція жодного з цих музеїв не була сформована з авторських творів,
виконаних у одному місці під час мистецьких форумів. Це, на перший погляд,
може не мати суттєвого значення для культурної вартості музейної колекції, але
слід передусім враховувати специфіку самого процесу виконання авторських
композицій гутним способом.
В нормальних повсякденних умовах і комфортних лаштунках майстерень
художники можуть довільно використовувати час і підбирати необхідне
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обладнання на реалізацію завчасно запроектованих авторських творів.
Експромт і потреба змінювати проект через об’єктивні обставини, які
виникають у процесі виконання біля печі та спричинені особливістю
технологічного процесу, у таких умовах не є настільки необхідною якістю, як у
випадку роботи на симпозіумі. Тут художники диспонують надзвичайно
коротким часом і для виконання безпосередньо біля печі, і для подальшої
обробки та довершення композиції. Окрім того, художники працюють з
абсолютно

іншим

матеріалом

(фізичні

властивості

скломаси

значно

відрізняються в різних місцях), новою бригадою майстрів-виконавців і під
тиском загальної уваги і самих учасників, і численних сторонніх відвідувачів
заходу.
Симпозіуми стали своєрідним каталізатором у появі на світовій арені
сучасного мистецтва поняття «українське авторське скло» та «український
дизайн художнього скла». Сьогодні, з перспективи понад чвертьстолітньої
історії проведення симпозіумів у Львові, можна сміливо стверджувати, що саме
цей

захід

став

«вікном

у

світ»

для

пострадянського

українського

скловиробництва. Від 1989 р. участь у тоді ще всесоюзному симпозіумі брали
І. Шугаєк (Чехія), М. Ліпофський (США), М. Меррікалліо (Фінляндія, іл. А
2.2.5), Я. Єгенєйш (Угорщина, іл. А 2.2.6). Уже на наступному симпозіумі, 1992
р., який був у повному значенні міжнародним, участь брала делегація
американської Асоціації художників-склярів у складі тодішнього президента
С. Ді Едвардса, його заступників Дж. Сімпсона та Т. Сано, іспанського митця
Х. Гомеса. Цей візит став початком тісної співпраці з Асоціацією, постійної
участі її членів у наступних симпозіумах у Львові, а також появи публікацій на
українську

тематику

в

альманасі

«ҐАС

Ньюз»,

матеріалах

наукових

конференцій.
Відома російська мистецтвознавець, яка присвятила свої основні
дослідження питанню міжнародного студійного руху, Л. Казакова стверджує:
«Міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові відіграли значну роль у
розвитку авторської лінії художнього скла і були необхідні в розкріпаченні
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художників від винятково виробничих завдань» [65, c. 226-227]. Проте це
твердження має додатковий сенс: «виробничі завдання» згаданих художників
також піддалися значному впливові авторської лінії та «розкріпачили»
український дизайн від усталеного традиційного підходу до проектування
тиражних виробів. У асортименті фабричної продукції з’являються зразки з
простими формами, відсутніми зовнішніми наліпами, аскетичним внутрішнім
декором — адекватні зміни до тогочасних західних віянь у дизайні
склопродукції.
Водночас, завдячуючи участі у симпозіумах в 1992-му та 1995 рр.
бельгійських, голландських, французьких художників і бізнесменів з’явилася
можливість налагодження співпраці та експорту продукції гутного цеху
ЛЕКСФ на понад десятиліття, аж до завершення її діяльності у 2005 р., а також
підприємства «Фірма старт» у м. Щирець.
Практична частина, тобто безпосередня робота художників біля печей,
завжди

відбувалася

на

скловиробничих

підприємствах,

у

атмосфері

промислового виробництва, наповненого завдяки учасникам симпозіуму духом
експромту, експерименту та авторського індивідуалізму. Перші шість акцій
відбулися на базі ЛЕКСФ. Після закриття ЛЕКСФ, наступний симпозіум
приймав Бережанський склозавод, 2010 р. робота велася на базі ТОВ «Компанія
«Галицьке скло», а 2013-го та 2016 рр. — у навчально-виробничій майстерні
кафедри художнього скла ЛНАМ. Це, насамперед, підкреслює освітню
складову програми симпозіуму та вплив на розвиток львівської школи
художнього скла.
Враховуючи критичну ситуацію, яка склалась у скловиробництві на
Львівщині та відсутність виробничої бази (Бережанський склозавод закрився
2008 р., «Компанія «Галицьке скло» — 2011 р.), організатори 9-го
Міжнародного симпозіуму гутного скла прийняли рішення про зміну концепції
проведення заходу й надали можливість експонувати на підсумковій виставці
не лише роботи, виконані безпосередньо під час проведення заходу, але й
створені в країні походження та привезені для участі в симпозіумі. Безперечно,
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ця інновація суттєво вплинула на якісний, технологічний, концептуальний та
змістовий склад колекції, яка доповнилась роботами художників, виконаними в
техніці спікання (А. Мункевіца, Латвія), литва (Р. Емерінгер, Люксембург),
обробки водним струменем (С. Брюже, Латвія), холодної обробки та розпису
(Н. Горохова, Росія).
Участь у міжнародних симпозіумах гутного скла у Львові взяло кілька
десятків українських художників, серед яких відомі постаті — А. Бокотей,
Ф. Черняк, А. Балабін, І. Аполлонов, Р. Петрук, В. Мурахвер, В. Ґінзбург,
О. Гущин, О. Звір, Р. Дмитрик, А. Петровський, О. Принада, В. Рижанков,
Б. Васильців,

О. Янковський,

Л. Мандрика,

А. Курило,

Р. Гудима-Білоус,

В. Білоус, І. Мацієвський та плеяда молодших художників. Щоправда, роботи
українських авторів передавали до колекції Музею скла після завершальної
виставки лише до 2001 р.
Одною із символічних робіт, яка вирізняється у колекції та неодноразово
ілюструвала заходи у межах діяльності симпозіумів або Музею скла у Львові, є
композиція художника Р. Петрука «Цілісність». Чотири вільнодуті форми
поєднані в одне ціле грубим льняним шнуром; композиція встановлена на
дерев’яній конструкції, а на корках видніють написи «1989, 1992, 1995, 1998»
— роки проведення перших чотирьох симпозіумів.
Згадуючи

творчість

автора,

З. Чегусова

пише:

«Р. Петрук

ніби

намагається доторкнутися до витоків техніки виготовлення скла, яке ліпили у
давнину. Відштовхуючись від нарочито грубих утилітарних форм, митець
перетворює надмірну простоту, лаконізм його засобів виразності на високу
художність, наповнюючи свої твори особливою теплотою, задушевністю, що
так властиві народному примітиву (Композиції із серії «Варваризм»:
«Посудини», 1996-1998; «З життя посудин», 1998; «Портрет», 1999 тощо).
Серйозна внутрішня заангажованість на філософське осмислення теми при
відсутності зовнішньої екстравагантності і візуальних ефектів виокремлює
творчість Р. Петрука у сучасному річищі склопластики» [199, с. 62].
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Кожного симпозіуму, починаючи від 1992 р. (ще зі студентських часів),
бере участь львівський художник Р. Дмитрик. «Його композиції позначені
глибиною поетичного розкриття можливостей скла в найрізноманітніших
знаково-асоціативних

проекціях.

Внутрішня

свобода

дозволяє

автору,

зберігаючи індивідуальний творчий почерк знаходити сучасні, чуттєво насичені
варіації художньої образності, стверджуючи високі естетичні критерії галузі»
[17, с. 4].
У композиціях художника виразно прочитується його попередній досвід
роботи

майстром-гутником

упродовж

кількох

років

на

ЛЕКСФ.

Мистецтвознавець Г. Стельмащук, яка досліджувала творчість художника,
стверджує: «Для творчих робіт Р. Дмитрика характерні постійні новаторські
пошуки, філософське трактування предметного середовища, нестандартні
підходи до задумів і реалізації мистецьких проектів. За кожною роботою
вгадується митець і майстер, один з небагатьох, хто здійснює прямий контакт зі
стихією скла і вогню, яка скорилася його думці, праці і натхненню» [178, с. 9].
Комбінування матеріалів і виконання композицій з використанням різних
технік обробки скла свідчить про тяжіння автора до складних форм, що
частково зумовлено його роботою з проектуванням інтер’єрів. «Завжди
нетривіальні твори Р. Дмитрика відрізняються певним раціоналізмом у їхній
побудові з точною вивіреністю засобів виразності, що, між тим, органічно
сполучається з поетичним світовідчуттям автора» [199, с. 65].
Ще одним художником, який незмінно, починаючи зі студентських часів,
бере участь у симпозіумах, є член НСХУ, лауреат премії Фонду Володимира
Кузя (Торонто, Канада), колишній випускник ЛНАМ (1998 р.), а тепер старший
викладач Академії А. Петровський. Художник «вдало використовує свій досвід
роботи

майстра-склодува,

здобутий

у

виробничій

майстерні

кафедри

художнього скла ЛНАМ (1989-1997 рр.). Його самобутні твори, сформовані
гутним методом вільного видування скла, вражають імпровізаціями, легкістю і
невимушеністю силуетів, що досягається завдяки високому професійному
рівню автора. Вибудувані на сполученні архітектонічних конструкцій і
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посудних форм, утаємничені твори А. Петровського, які ніби прийшли з
забутих людством світів, набувають рис просторових об’єктів (декоративні
композиції Вежа життя», 1997 р.; «Доріжка», 1998 р.; «Скіфос», 2000 р.).
Пошуки митця ідуть шляхом модернізації пластичної мови скла поряд з
використанням усталених у світовій мистецькій практиці класичних пропорцій
та силуетних ліній античних посудин, зокрема амфори, кратера, киліка, ритона
(декоративні посудини «Кратер», 1996 р.; «Кубок Одіссея», 1998 р.; «Міфи»,
2000 р.)» [199, с. 65].
Кожного симпозіуму організатори наповнюють програму заходами, які
мають на меті популяризувати українське скло у світі. Так, у рамках
симпозіумів у різні роки були організовані персональні та групові виставки в
експозиційних залах Львова.
2013 року освітнім та інформаційним змістом були наповнені виставки
«Українська школа художнього скла» у Музеї Львівської національної академії
мистецтв і «Молоді українські склярі» в Історичному музеї у Львові. У
експозиції під назвою «Молоді українські склярі» брали участь нещодавні
випускники, які всупереч складним економічним умовам залишаються
працювати за фахом і активно займаються творчою діяльністю: Е. Білоус,
Е. Тринцолин, Р. Худоба, О. Кінаш, О. Боровик, Д. Струк, О. Іванишин і
В. Мельничук. Роботи художників, виконані в різних техніках, високо оцінили
учасники та гості симпозіумів і підкреслили рівень української школи
художнього скла. Це свідчить про перспективу розвитку склярства в Україні та
його належне місце у світовому мистецтві.
У

рамках

програми

останнього

симпозіуму

відбулося

відкриття

персональної виставки проф. О. Звіра у приміщенні Музею скла у Львові. Як
зазначає сам автор, роботи виконані «на одному диханні». У композиціях,
виконаних винятково в гутній техніці, застосовано мінімум холодної обробки
та склеювання. Вільноформовані об’єкти з відверто вираженою аморфністю
часто

викликають

асоціації

з

фігурою,

обличчям

чи

позаземними

фантастичними істотами. При цьому в гутних творах чітко підкреслена
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декоративність, утримана послідовна колористична гама, прочитується спільна
ідейна лінія.
«Його творчість представляє експериментальну течію львівської школи
скла

з

характерним

принциповим

антитрадиціоналізмом,

новітнім

формотворенням, відмовою від класичних утилітарно-ужиткових норм.
Орієнтування на формальну новизну та прийоми примітиву, як течії авангарду
ХХ ст., дозволило виробити О. Звіру авторську романтичну міфологію»,
зазначає З.Чегусова [199, с. 62-63].
Другим заходом у програмі стала виставка «Скло-ПРО» у Арт-салоні
«Велес», на якій були представлені твори львівських художників-склярів різних
поколінь:

А. Бокотея,

В. Білоуса,

О. Принади,

А. Курила,

Р. Дмитрика,

О. Шевченка, Д. Струка, Е. Тринцолин, Е. Білоус, О. Іванишина, Р. Худоби,
О. Турецької та Х. Меленчук.
Високу якість робіт та достойний рівень освіти іноземні гості
підкреслювали, оглядаючи роботи студентів кафедри художнього скла ЛНАМ,
репрезентовані на виставці «Львівська школа художнього скла». Куратори
виставки поставили перед собою завдання максимально широко представити
програмне наповнення львівської школи. На виставці експоновані семестрові
роботи різних курсів, дипломні роботи всіх рівнів, виконані впродовж останніх
років у техніках гутної обробки, вітража, литва, спікання, холодної обробки,
розпису та ін. Сьогодні можна сміливо стверджувати, що саме з початком
роботи симпозіумів і участі в них студентів ЛНАМ докорінно змінився підхід
молодого покоління до постановки мистецьких цілей, формування авторської
думки. Зазнали переосмислення естетичні вартості та, насамперед, почало
превалювати ідейне, образотворче начало.
Упродовж останніх кількох симпозіумів, з огляду на відсутність
доступної виробничої бази, українські художники не мали змоги працювати
поруч з іноземними учасниками, а тому виставлені ними роботи на підсумковій
виставці могли бути виконані в іншій техніці, ніж гутна. Проте зазвичай ці
роботи автори не передавали в музейну колекцію.
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Серед експонованих творів на підсумковій виставці останнього, 10-го
Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові хочеться відзначити
композиції класиків українського мистецтва: «ВарвариЗМ» Р. Петрука, «Від
предків» А. Бокотея та «Перемога» Ф. Черняка. У колекції Музею скла у Львові
є вже три композиції відомого львівського скульптора Р. Петрука, де скляні
елементи комбіновані з деревом і льняним шнуром. Цього разу художник
представив комбінацію скла з металевою конструкцією. Певною новизною
вирізняється також робота А. Бокотея, де традиційні об’ємно-просторові фігури
виконані із застосуванням кольорових порошків, що надає особливого
характеру скульптурним формам. Поруч з корифеями українського сучасного
мистецтва свої роботи виставили працівники кафедри художнього скла ЛНАМ:
О. Звір «Щось», В. Рижанков «Без назви», Н. Петруніна «В оливкових тонах»,
О. Принада «Зв’язок», А. Петровський «Життя», В. Білоус «Невідомі знаки»,
Л. Литвин «Міфи про зародження світу», а також інші львівські художники:
Р. Дмитрик «Композиція №12», Л. Мандрика «Поле», А. Курило «Небо і
земля», Р. Гудима «Тустань», Г. Ключнікова «Тріо», А. Гоголь «Тополя»,
І. Мацієвський «Ода воді», О. Тарнавська «Осінній марафон» та київський
художник С. Кадочніков «Небесне сузір’я».
Свої роботи експонували молоді львівські художники, які вже не вперше
беруть участь у симпозіумах і є не тільки гідними послідовниками, але й
майбутнім

львівської

школи

Я. Андрухова

«Посуд»,

Е. Тринцолин

«Одноріг»,

художнього

Р. Худоба

скла:

«Тюльпан»,

Р. Курилишин

О. Іванишин «Відлига»,
Е. Білоус

«Політика»,

«Усміхнена»,

В. Орлов

«Брют»,

О. Кінаш «Дім», О. Турецька «Мерехтіння», Ю. Галишин «Непохитність»,
М. Богуславський «Композиція». На жаль, лише четверо студентів кафедри
художнього скла ЛНАМ взяли участь у підсумковій виставці симпозіуму:
І. Масалович «Баби», Н. Звір «Сіпсіки», С. Онаць «Маска», М. Сергєєва «Карта
часу».
Освітній аспект діяльності симпозіумів полягає не лише у тому, що
основною базою — також і виробничою — був єдиний в Україні вищий
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навчальний заклад, який випускає професійних художників скла. Багатолітній
процес, починаючи від симпозіуму 1992 р., започаткував і впровадив зміни у
науково-методичному підході до підготовки художників-склярів у ЛНАМ. На
початку дев’яностих років минулого століття відзначилися революційними на
той час проектами студенти В. Змієвець, А. Курило, С. Корсай, О. Дацюк,
Р. Дмитрик, В. Лавний та багато інших, а згодом і студенти пізніших випусків.
Це було спричинене власне появою в мистецькому середовищі художників скла
поняття концептуального твору, а відтак — неординарне виконання роботи та
індивідуальне трактування поставленого завдання.
Одним з найвагоміших факторів, які спричинили ці зміни став початок
організації у Львові міжнародних симпозіумів гутного скла. Тогочасна
інформаційна база, яка б віддзеркалювала новітні тенденції світового
склярства, динамічний розвиток якого припадає саме на період 80-90-х рр., була
обмежена кількома екземплярами німецького «Neues Glas», чеського «Glass
Review» та «GAS News» — вісника американської Асоціації художниківсклярів. Симпозіуми, натомість, стали живим наочним матеріалом, на них
виросло нове покоління склярів для яких сьогодні — усього через 20 років —
поняття «художнє скло» не осмислюється інакше, ніж концептуальність,
індивідуальність композиції та образотворче навантаження.
Необхідно також зазначити, що водночас зі зміною характеру виконання
студентських семестрових і дипломних робіт зазнало змін у напрямку
поступового тяжіння до образотворчості, так само і програмно-методичне
наповнення освітнього процесу на профільній кафедрі ЛНАМ. Це, на думку
автора пропонованого дослідження, не можна розглядати винятково в
позитивному

контексті.

Упродовж

останніх

двох

десятиліть

відбувся

поступовий перехід на постановку концептуальних завдань, переоблаштування
апарату візуально-образного сприйняття на ідейне трактування поставлених
завдань. З часом відбулося майже цілковите виключення з навчальних програм
підготовки фахівців на всіх освітніх рівнях завдань ужиткового характеру та
абсолютне усунення завдань з дизайну продукції для скловиробничих
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підприємств. Як результат, у 2009-2011 рр. за час роботи «Компанії «Галицьке
скло» не вдалося знайти серед випускників ЛНАМ та працевлаштувати
дизайнера декоративно-ужиткового скла.
Безперечно, цей процес зміни характеру навчального процесу відбувся
паралельно з поступовим занепадом скляної промисловості в Україні, а відтак і
відсутністю бази для проходження практики та отримання молодими
спеціалістами виробничого досвіду. Натомість, необхідно брати до уваги також
той факт, що при появі можливості відродження скловиробничої галузі постане
надзвичайно болюче питання відсутності професійних дизайнерів. Тоді процес
відновлення конкурентної спроможності розтягнеться на довгі роки або буде
значно коштовнішим, оскільки працевлаштовувати доведеться іноземних
фахівців.
Багато з іноземних художників, учасників симпозіуму, власноруч
виконували свої проекти у складі бригади українських гутників. Серед них
віртуозною майстерністю володіють І. Шугаєк (Чехія), М. Екстранд, А. Пауерс
(США), Ж. Лєм’є, Ж.-П. Шевальє (Франція), У. Акбей (Туреччина), Т. Іто
(Японія). Завдяки спільному виконанню гутних творів, українські майстрисклодуви перейняли досвід та ознайомилися з новими технічними прийомами,
способами декорування та формування, а також освоїли використання дещо
відмінних інструментів.
До прикладу, в українському скловиробництві для процесу закатування
використовуються переважно дерев’яні катальники або латунні для початкової
баночки. На Заході, натомість, часто застосовується т. зв. м’який катальник,
який формується зі стосу мокрих газет і вкладається на долоні. Завдяки
безпосередньому контакту з поверхнею скломаси, вдається більш докладно
формувати виріб, а гладка поверхня мокрого паперу не залишає слідів, що
часом може трапитись під час формування в катальнику. Серед менш
важливих, але відмінних способів обробки є використання плоского робочого
столу з графітною поверхнею для формування великої банки. В Україні для
цього також використовується дерев’яний катальник.
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Другим важливим моментом, що різниться від традиційних вітчизняних
способів формування, є застосування ручного пальника для місцевого та
загального нагрівання виробу та підготування заготовок.
Проте, незважаючи навіть на відмінність чи схожість інструментів,
завжди і в усіх випадках обмін досвідом є найважливішим фактором на таких
міжнародних форумах, оскільки художня обробка скла передбачає незліченну
кількість способів формування і декорування.
Участь у різних симпозіумах брали також відомі дизайнери-практики зі
світовим іменем — І. Шугаєк (Чехія), П. Ілло (Словаччина), Р. Крюкас і
В. Пауляускас (Литва), А. Мункевіца (Латвія), В.-А. Кеердо та К. Коппель
(Естонія), М. Екстранд, С. Рольф Пауел та М. Роджерс (США), М. Дюрран
(Великобританія), К. Накада (Японія).
Визначальний

вплив

на

подальшу

діяльність

наступного

скловиробничого закладу — «Компанії «Галицьке скло» — мав 8-й
Міжнародний симпозіум гутного скла 2010 р. За задумом власника
підприємства

В. Дем’янюка,

скляна

продукція

компанії

мала

бути

ексклюзивною, а її вартість на ринку якщо не дорівнювати, то наближатися до
ціни венеційського скла. Проте аматорська діяльність керівництва, відсутність
професійного дизайнера на виробництві, низький мистецький рівень зразків
продукції та недолугість координаторів виробничого процесу звернули на себе
увагу учасників симпозіуму, серед яких були і художники-підприємці
Р. Крюкас (Литва), Ж.-П. Шевальє (Франція) та М. Екстранд (США), котрі, у
свою чергу, запропонували допомогти у переобладнанні та розвитку компанії.
Результатом цієї ініціативи став приїзд на початку 2011 р. литовських
художників

В. Пауляускаса,

Р. Пєляцкаса

та

директора

Вільнюського

склозаводу В. Уляцкаса, які упродовж двох місяців працювали над створенням
нової колекції «Компанії «Галицьке скло». Поряд з виконанням зразків гутної
продукції проводилась робота над удосконаленням технологічного процесу та
якості готових виробів. Художники створили понад 50 композицій, які
переважно складалися з 3-5-ти досить простих утилітарно-декоративних форм з
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доволі складним внутрішнім декором. Колекція повністю відрізнялася від
традиційних для української гути зразків, а також була виконана із
застосуванням у декоруванні кольорових порошків, що не притаманно для
місцевих

технологій.

Нова

колекція

була

виставлена

на

ярмарку

в

м. Франкфурт (Німеччина), високо оцінена фахівцями, а підприємство
отримало значну кількість замовлень. Причиною цього було також те, що
упродовж 2001-2008 рр. Вільнюський склозавод успішно реалізував на ринку
подібну продукцію, а після припинення роботи 2008 р. його постійні клієнти
залишилися без джерела постачання. «Вакантне місце» мала можливість
зайняти «Компанія «Галицьке скло».
Проте, незважаючи на позитивні зрушення у виробничому процесі та
перспективу розвитку останнього підприємства-виробника гутного скла в
Україні, після технологічної зупинки наприкінці літа 2011 р. склоцех «Компанії
«Галицьке скло» так і не поновив роботу.
В останньому форумі, який відбувся 2-12 жовтня 2016 р., взяли участь 42
художники з Естонії, Ізраїлю, Китаю, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Росії,
США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швеції, Японії та України. Важливим з
огляду на перспективу, є те, що учасниками цьогорічного симпозіуму були
представники вже другого покоління художників: С. Фьодорова, донька
російського митця Б. Фьодорова, постійного учасника більшості симпозіумів у
Львові, та Я. Робашевський, син польського скляра Я. Робашевського, учасника
симпозіумів у 1992 та 1995 рр.
Варто звернути увагу на певні технічні прийоми, застосовані під час
виконання робіт на гутній печі. Р. Крюкас (Литва) для зовнішнього
декорування використав т. зв. склобій — залишки прозорого скла, які
відрізаються під час декорування та обробки і викидаються у піддон.
Невідпалене скло отримує тріщини та набуває нерегулярної форми. Литовський
художник накладав рештки склобою на гарячу поверхню останнього набору і
заплавляв до того рівня, щоб побите скло не мало гострих закінчень, але
водночас зберігало свою характерність. Такий експериментальний спосіб
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декорування фактурно збагатив композицію під назвою «Собаче щастя»,
виконану з використанням лише прозорого скла.
Прийомом формування, який використали відразу два учасники, є
прокатування скла через металеві валики. Цей спосіб часто застосовує для
виконання об’ємно-просторової пластики професор кафедри художнього скла
ЛНАМ, засновник і голова оргкомітету симпозіумів А. Бокотей. Американець
Дже. Роннер, склеюючи кінцями один до одного прокатані та зігнуті пласти,
формував вертикальні вежі, згодом піддані піскоструменевій обробці.
І. Стульґайте (Литва), натомість, використала легко зігнуті прозорі пласти для
інсталяції під назвою «Дерево» (іл. А 2.2.7), де своєрідні прозорі пелюстки
повисли на гілках натурального дерева.
А. Мункевіца (Латвія) виконувала композицію під назвою «Моя муза в
теплі, моя муза в світлі місяця» (іл. А 2.2.8), здавалось би, простою та звичною
технікою тихого видування, проте формою слугував не традиційні гіпс чи
дерево,

а

високотемпературний

ізоляційний

матеріал,

який

частіше

використовується у техніці спікання. Потрібно зазначити, що зображення —
тут портрет чоловіка художниці — було не відлите, а вирізьблене з м’якої
термовати. До видутих форм у композиції додано дерев’яні конструкції.
Слід відзначити також твір М. Екстранда (США), який, щоправда, не брав
участі в роботі біля печі, але привіз виконану композицію для експонування на
підсумковій виставці. Об’єкт «Без назви» (іл. А 2.2.9) виконаний у техніці
спікання та склеювання. Основу композиції становлять сплавлена венеційська
нитка, сформована з чорного, білого та прозорого скла. Внутрішня площина,
сформована зі сплавленої разом склонитки, обрамлена білим і чорним склом.
К. Сінтес (Франція) до простих прозорих видутих форм, які символізують
львівську бруківку, додала власноруч виконані з тканини, ниток і аксесуарів
для шиття вбрання на гілочках дерева, встромлених у композицію під назвою «І
під бруківкою є життя» (іл. А 2.2.10).
Доволі дотепно у процесі виконання виглядала робота російської
художниці С. Фьодорової. Кольорові вільноформовані банки вдувались у
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своєрідні «білі сорочки» з термотривкої тканини. Експонований результат мав
довільну форму з вишуканою зовнішньою фактурою тканини і напівматовою
поверхнею. Ті елементи, які впродовж відпалу тріснули, були зашліфовані по
периметру натуральної тріщини та додані до композиції «Переродження» (іл. А
2.2.11).
Традиційним для художника аскетизмом і глибиною думки вирізнялася
робота художника з Японії, який упродовж понад двох десятиліть живе і
працює у Фінляндії, К. Накада «Тарілка Дарії» (іл. А 2.2.12). Скляна форма
тарелі з трьома гутними наліпами-ніжками майже повністю покрита золотою
поталлю з нижнього боку і доповнена позолоченими вилкою та ножем.
Концептуальним підходом до виконання експозиційних робіт вирізнялись
А. Пауерс (США), чия робота «Без назви» була доповнена перформансом,
виконаним художниками під час відкриття виставки «Львівська школа
художнього скла» у Галереї ЛНАМ; І. Аудере (Латвія) створила композицію
«Віртуальне та реальне», де репродукція дрібного скляного елемента,
збільшена кілька десятків разів на друкованому постері, символізувала
відносність того, що ми бачимо насправді; Я. Робашевський (Польща),
композиція під назвою «#антропоцен» символізувала епоху, в якій ми живемо,
а все, що нас оточує, — це скло, дерево, метал, пісок і пластик. Скляний
елемент художника з Польщі технологічно був виконаний у спосіб, який
застосовував

у

60-70-х

рр.

ХХ

ст.

відомий

польський

скляр

Г. А. Томашевський.
Слід згадати також роботи двох латвійських художниць, які вже вп’яте
поспіль беруть участь у симпозіумах у Львові. Якщо твір С. Брюже традиційно
для авторки виконаний зі стриманою формою, кольором і розміром, то
композиція І. Бренце цього разу здивувала масштабністю, складністю та
багатством форм і кольорів. Скляні заготовки у формі флористичних елементів
устромлені в опалений дерев’яний елемент старої форми для видування.
У

межах

симпозіуму

відбулася

Міжнародна

науково-практична

конференція, на якій надзвичайно пізнавальний характер мали доповіді
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професури та завідувачів кафедр художнього скла різних вищих навчальних
закладів: Університет Альфред, США (А. Пауерс, Дж. Роннер), Ризька академія
мистецтв, Латвія (І. Аудере, А. Мункевіца), Вільнюська академія мистецтв,
Литва (П. Райніс), Університет Анадолу, Туреччина (У. Акбей), Естонська
академія мистецтв, Естонія (М. Сааре, П. Рудаш), Школа мистецтв і дизайну
Університету Аальто, Фінляндія (К. Накада). Власні творчі здобутки та
досягнення національних шкіл художнього скла репрезентували І. Стульґайте
(Литва), І. Люнґрен (Швеція), Є. Остапенко та С. Фьодорова (Росія). Про
колекцію художнього скла Карконоського національного музею в Єлєній Ґурі,
Польща, поінформувала учасників конференції директор музею Ґ. Завіла.
Актуальну сьогодні тему, яка стосується майбутнього гутного скла та
відсутності у Східній Європі бази для підготовки наступних поколінь майстрівгутників, порушив у своїй доповіді американський художник, гутник-віртуоз та
інженер-конструктор гутних печей М. Екстранд. За словами цього учасника,
тільки в самому Сієтлі (США) сьогодні працює 24 гутні майстерні. А яка
ситуація у Східній Європі? Лише на території Польщі та Чехії працює кілька
гутних підприємств, де виготовляється художнє скло та проводиться постійна
підготовка нових майстрів-гутників. Додатково М. Екстранд підкреслив, що в
кожному американському навчальному закладі різних рівнів, де готуються
художники-склярі, обов’язково проводиться студентам ґрунтовна підготовка
гутної майстерності. Таким чином, кожен художник вільно володіє склодувною
трубкою. Продовжуючи, доповідач поставив учасникам конференції запитання:
«Чи має право художник-скляр підписуватись під власним твором, якщо його
виконав майстер-гутник, а не сам автор?». Я. Робашевський (Польща) та
А. Мункевіца (Латвія), підтримуючи дискусію, висловили думку, що майстер
тут є ремісником. Автором ідеї, а відтак і самого твору є художник.
Результат роботи симпозіуму та підсумкова виставка засвідчили високий
міжнародний рівень і адекватну оцінку світовою спільнотою художниківсклярів, досягнену впродовж майже трьох десятиліть. Програмне наповнення,
кількість і рівень учасників, мистецька вартість зібраних робіт дорівнює, а в
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багатьох аспектах і перевищує результати проведення попередніх дев’яти
акцій.
Інтеграційні, пізнавальні та комунікаційні процеси, які мають місце від
початку заснування міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові, надають
вирішального впливу на формування мистецького бачення наступних поколінь
художників-склярів. Від 1992 р. у рамках усіх симпозіумів проходив
студентський міні-симпозіум, участь у якому брали групи молодих митців з
Росії, Угорщини, Латвії, Литви, Білорусі, Польщі, Франції, Словаччини та
України. Свої твори студенти виконували на базі навчально-виробничих
майстерень кафедри художнього скла Львівської національної академії
мистецтв і виставляли поряд з професійними художниками на фінальній
експозиції в Національному музеї у Львові. Постійна участь студентів
львівської академії в міжнародних симпозіумах гутного скла у Львові поруч з
колегами з іноземних навчальних закладів суттєво вплинула на ставлення
молодого покоління до формування авторської ідеї, визначення мистецьких
цілей, а навіть якість виконання поставлених завдань. Зазнали переосмислення
естетичні

вартості,

а

перевага

надавалась,

насамперед,

ідейному

та

образотворчому змісту.
Культурну вартість симпозіумів можна розглядати багатовекторно: як
мистецький проект, що є складовою соціокультурного простору та формує
певні естетичні уявлення та смаки публіки; як інструмент популяризації
українського художнього скла у світі та ознайомлення мистецького середовища
України з досягненнями світового склярства; як значущий освітній механізм у
процесі підготовки фахівців у галузі скловиробництва та декоративнопрокладного мистецтва; як фактор впливу на корекцію вектора стилістичних та
ідейних течій у вітчизняному художньому склі.
Проте, на думку дисертанта, попри всі позитивні висновки й певну
«післясимпозіумну» ейфорію, залишається низка серйозних проблем і викликів.
Першою і найбільшою проблемою є відсутність повноцінного експозиційного
простору для представлення на огляд однієї з кращих у світі колекції сучасного
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художнього скла. Актуальний виставково-музейний комплекс Музей скла у
Львові — це всього близько 120 м кв., де, у кращому випадку, є змога
експонувати заледве 10% фондів.
Наступним викликом є перспектива діяльності навчально-творчої
майстерні (гути) кафедри художнього скла ЛНАМ. Не йде мова лише про
фінансове питання чи добру волю нового керівництва академії, але насамперед
про кадрове забезпечення — і на рівні майстрів-гутників, і технологів.
Виробнича база — це запорука існування Міжнародних симпозіумів гутного
скла у Львові. Тут потрібно повторити, що гутна піч ЛНАМ — це вже четверта
база після Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики
(симпозіуми 1989-2004), Бережанського склозаводу (2007) та «Компанії
«Галицьке скло» (2010).
Висновки до розділу 2
Видатні митці XX століття, серед яких С. Лібенський і Я. Брихтова,
П. Глава (Чехія і Словаччина), Г. Літтлтон, М. Ліпофський, Г. Галем, Д. Чігулі
(США),

С. Проктер,

П. Лейтон

(Великобританія),

Е. Ейш,

Т. Зельнер

(Німеччина), Л. Сеґузо, П. Тальяп’єтра (Італія), Т. Вірккала, Т. Сарпанева
(Фінляндія), С. Ваалкема, Ф. Ліннґаард (Данія), Б. Валліен (Швеція), Ч. Зубер,
Я. Зорічак (Франція), К. Фуджіта (Японія), К. Мойє (Австралія), Ф. Ібрагімов,
Л. Савельєва, Б. Фьодоров (Росія), І. Ліль (Естонія), Р. Крюкас (Литва),
А. Бокотей, Ф. Черняк (Україна) і багато інших вивели художнє скло на новий
рівень візуальної культури, його естетичної значущості. Їхня творча активність
визначила вектор розвитку культурно-мистецького феномена, який отримав
назву «міжнародний рух студійного скла» і майже одночасно охопив усі
континенти.
Українське гутне скло кінця ХХ — початку ХХІ ст., динамічний розвиток
якого пов’язаний зі стрімким поширенням у світі міжнародного студійного
руху, зазнало суттєвих формальних, технологічних та ідейних трансформацій.
Інтеграційні

процеси,

які

були

неодмінною

складовою

міжнародного
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студійного руху зачепили і нашу країну. Геополітичні зміни, демократизація
суспільства й доступність інформації про формування соціокультурного
середовища у світі дозволили українським митцям брати активну участь у
виставках, конференціях і симпозіумах за кордоном уже від середини 80 рр. ХХ
ст. Українське гутне скло стало розпізнавальним серед поціновувачів
декоративно-прикладного мистецтва на всіх континентах. У розділі висвітлено
питання безпосередньої участі українських художників у процесах, які
стимулювали ґрунтовні зміни у світовому декоративно-прикладному мистецтві
в напрямку зміцнення ролі образотворчого навантаження та авторського
експерименту. Творча активність піонерів студійного руху, до яких належать у
тому числі українські митці А. Бокотей і Ф. Черняк, зумовила подальший
розвиток світового гутництва, зокрема і в нашій країні. Їхня мистецька
діяльність сприяла інтеграції українського художнього скла у світове
декоративно-прикладне

мистецтво,

формувала

національну

ідентичність

вітчизняного гутництва, закладаючи підвалини для виховання наступних
поколінь.
Слід підкреслити, що початок проведення міжнародних симпозіумів
гутного скла у Львові та участь у ньому впродовж 1989-2016 рр. понад 250-ти
художників з 32-х країн світу мав надзвичайно значущий вплив на розвиток не
лише авторського художнього скла в Україні, але й на функціонування
вітчизняних

підприємств

скловиробничої

галузі.

Найбільш

вимірним

результатом діяльності цього мистецького форуму є унікальна колекція
авторських творів, яка входить до збірки НМЛ ім. А. Шептицького та Музею
скла у Львові. Сьогодні можемо однозначно стверджувати, що цей захід у
науковому контексті слід розглядати як варте уваги дослідження, важливе
явище в культурно-мистецькому просторі нашої держави та важливий механізм
впливу на процеси розвитку художнього скла й скловиробничої галузі.
Безперечно, перш за все необхідно підкреслити той факт, що саме поява
художників з усього світу в цеху ЛЕКСФ та Компанії «Галицьке скло»
вплинула на створення цілком нових зразків малотиражної продукції
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підприємств.

Художники

впроваджували

у

виробництво

нові

техніки

декорування, художньо-стильові особливості набули сучасних якостей, а
процес формотворення максимально відповідав технології формування в
гарячій скломасі.
Друга половина ХХ ст. в царині українського художнього скла була
періодом розквіту й свободи авторської ідеї, розвитку творчого експерименту із
самою природою матеріалу, яким є гаряче скло. Усвідомлення духовної
цінності предметної творчості, ролі та значення виробів зі скла у формуванні
предметного середовища були головним підсумком цього етапу. Специфіка
умов творчості провідних художників того періоду полягала в тому, що свої
авторські твори вони виконували в умовах заводського виробництва, водночас
проектуючи зразки для масового тиражування.
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РОЗДІЛ 3 РОЗВИТОК ГУТНИЦТВА НА ТЕРЕНАХ ЛЬВІВЩИНИ В ДРУГІЙ
ПОЛОВИНІ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
3.1. Осередки скловиробництва, художні особливості гутної продукції
У розвитку декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі й
художнього скла, від кінця 50-х років ХХ ст. починається якісно новий етап. На
головних склозаводах республіки було введено посади художників, що дало
можливість за порівняно короткий час обновити й розширити асортимент
виробів, докорінно поліпшити художню й технічну якість усієї скляної
продукції та відкрити їй шлях до всесоюзних і міжнародних художніх виставок
і ярмарків, забезпечити справжній розквіт українського художнього скла у
наступні періоди [175, c. 91-97].
У другій половині 1950-х років Львів, як і Київ, стає провідним центром
відродження українського художнього скла. 1954 року на Львівському
склозаводі № 1 побудовано першу горшкову піч, у якій вариться кольоровий і
безколірний кришталь. 1956 року на підприємстві створено художню
лабораторію, у якій працюють випускники мистецьких закладів — Є. Мері,
В. Руденко, О. Віхарєв, Л. Зайцева (Віхарєва), Р. Шах. Цього ж року на заводі
відкрили музей. Художники створювали нові форми виробів, розробляли
оригінальні варіанти декору, застосовуючи оздоблення золотом і дзеркальними
фарбами. Лише впродовж 1957 року розроблено понад сімдесят найменувань
виробів, більшість із яких впроваджена в масове виробництво [165, c. 180].
1962 року на базі Львівського склозаводу № 1 створили виробниче
об’єднання «Райдуга». До нього увійшли п’ять склозаводів Львівської області:
Стрийський, Самбірський, Пісочанський, Ходовицький та Нестерівський (тепер
— м. Жовква). 1963 року на головному підприємстві було збудовано скловарну
піч безперервної дії для виробництва посуду з кришталю, від 1967 року вперше
в СРСР запровадили застосування алмазних кругів для обробки скляних
виробів. Наприкінці 1960-х на фірмі за рік випускали понад 40 млн. одиниць
продукції, понад 390 найменувань. Серійну продукцію успішно реалізували в
колишніх союзних республіках і експортували до багатьох країн світу. Як
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зазначала Ф. Петрякова, львівській фірмі справедливо належить назва
«Райдуга», адже в її кольоровій палітрі налічується 28 півтонів [93, с. 3].
Однією з найпопулярніших форм тиражованих виробів «Райдуги» були
набори для напоїв: води, молока, компоту, соку, алкоголю тощо. Основою
комплектів посуду слугують графини, штофи, дзбанки, компотниці, доповнені
склянками, чарками, чашками, тарілочками, цукерницями, вазочками тощо. У
процесі багатолітньої творчої праці художники фірми зосередили увагу на
проектуванні виробів вишуканого силуету, на високих скляних ніжках —
келихів, бокалів, келишків з кришталю або ж сульфідно-цинкового скла, багато
декорованих грануванням, дрібним гравіюванням, матуванням, розписом,
накладним склом тощо [38, с. 122].
До об’єднання у фірму «Райдуга» Стрийський склозавод працював як
самостійне підприємство. Вироби цього періоду (1960-1961) — вази з
напівпрозорого кольорового скла, кришталю, креолітового скла, набори для
води та молока, для квасу, сніданку, попільниці (МЕХП, ЛІМ). Велику групу
становлять склянки, бокали, чарки, у виготовленні яких використано алмазне
гранування та гравіювання. Тут також виготовляли туалетні набори — флакони
для парфумів і пудрениці, декоровані золоченим орнаментом [38, с. 119].
Значної популярності впродовж усього періоду існування «Райдуги»
набула скляна скульптура малих форм, яку започаткував і провадив В.
Гінзбург. Дрібна пластика зі склодроту вирізняється м’яким моделюванням,
підкреслює особливі декоративні якості матеріалу — кольору і світла, надає
фігуркам особливої теплоти, дотепності, легкості. Представлені в колекції
роботи виявляють усе багатство творчого діапазону митця [38, с. 122].
Інше підприємство об’єднання «Райдуга» — завод у Самборі, створений
на основі артілі «Червоний шлях». Над створенням промислових зразків на
підприємстві працювали майстри заводу В. Юроца, В. Миколишин, П. Філяс,
В. Сидор. Продукція вирізнялась яскравістю, багатоколірністю та значною
кількістю кольорових наліпів. Часто на Самбірському склозаводі зверталися до
тематики традиційного фігурного посуду у вигляді ведмедя, півня, риби,
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оздоблених карбованими накладками, наліпами з використанням кольорової
крихти.
У цеху Нестерівського склозаводу ВО «Райдуга» виготовляли бокали,
склянки, чарки з безколірного товстостінного скла, іноді прикрашені
рифленням.

Миколаївський

склозавод

у

колекціях

львівських

музеїв

представлений анімалістичною пластикою, часто виконаною із використанням
білого креолітового скла. У Ходовичах виробляли тонкостінні вироби з
безколірного скла, зокрема склянки, чашки, бокали з незначним декоруванням
алмазною гранню.
Унаслідок економічних труднощів, відсутності державної політики у
сфері розвитку художньої промисловості, податкового тиску 1995 року
об’єднання перестало працювати. На базі головного підприємства створили
Акціонерне товариство закритого типу (АТЗТ) «Райдуга», власниками якого
стали працівники заводу. Короткотривала активізація діяльності підприємства
не врятувала ситуації. У наступні роки через високі ціни, заборгованість за
газопостачання, електроенергію, невиплати заробітної плати АТЗТ оголосило
себе банкрутом і 2000 р. було закрите [165, c. 183].
До відомих у західному реґіоні виробництв належать Бережанський
склозавод (Тернопільська обл.) та Щирецький завод «Склоприлад» (Львівська
обл.). Художники Бережанського підприємства дотримувалися принципу
перетворення цілком ординарного предмета на декоративний [117, c. 117].
На

початку 1960-х

рр. у творчості

художників простежуються

зацікавленість українським гутним склом XVIII ст. Митці, звертаючись до
спадщини,

переосмислювали

й

інтерпретували

традиційні

принципи

формотворення. Художники активно використовували способи формування та
декорування, що за технологією та образним характером відповідали
принципам старої української гути.
1953 року розпочинається плановий випуск гутних декоративноужиткових виробів на базі склоцеху Львівської артілі «Різнопром». 1956 року
було організовано цех гутного скла в м. Самбір, а згодом способом вільного
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формування художнє скло виготовляли і на багатьох інших підприємствах
Львівщини. 1963 року розпочав діяльність цех гутного скла Львівської
експериментальної кераміко-скульптурної фабрики (ЛЕКСФ), який згодом став
одним з основних осередків виробництва гутних скляних виробів у республіці
[202, с. 11].
Саме діяльність Львівської кераміко-скульптурної фабрики заслуговує
особливої уваги. Упродовж другої половини ХХ ст. фабрика стала творчовиробничою базою скульпторів, керамістів і склярів фактично всього СРСР.
Історія цеху художнього скла фабрики тісно пов’язана з Художнім
фондом (Худфонд), який був створений 1944 р. при Спілці художників України
(СХУ). З ініціативи керівників Львівської організації СХУ (Я. Чайки,
Д. Крвавича та М. Курилича) і фінансової підтримки Худфонду України СХ
СРСР 1962 р. було створено цех гутного скла. На Львівщині в ці часи
збереглося покоління професійних майстрів-склодувів, які працювали в гутних
цехах невеликих артілей, завдяки чому і вдалося сформувати колектив цеху
ЛКСФ. Із заснуванням на фабриці гути, історія виготовлення скловиробів у
дрібних артілях на Львівщині закінчилася. На фабрику перейшли працювати всі
провідні майстри-склодуви: Р. Жук, Й. Гулянський, П. Думич, Б. Валько,
М. Тарнавський, І. Чабан, О. Гера, Е. Голяк, М. Лопушанський, П. Вдович та
інші [202, с. 13].
Водночас, суттєвими були зміни в організації виробництва. Робітникисклодуви на рівні з художниками-професіоналами отримали можливість
виконувати зразки для тиражування. Це суттєво вплинуло на характер
продукції, формотворчі та образні особливості. Спільна праця майстрів та
художників над розробленням виробничих зразків, освоєння різних технічних і
технологічних прийомів сприяло збагаченню та розширенню художньовиражальних засобів. Це запевнило розширення асортименту, збагачення
мистецького навантаження, ідейного змісту та декоративної виразності
продукції склоцеху львівської фабрики.
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У 80-х роках в УРСР діє кілька десятків склозаводів, на яких виготовляється художня продукція. Найбільш відомі серед них — Київський завод
художнього скла, Львівське виробниче об’єднання «Райдуга», цех гутного скла
Львівської

кераміко-скульптурної

фабрики,

склозаводи

Романівський,

Бережанський, Артемівський, Костянтинівський, Попаснянський, Керченський
та ін. На підприємствах застосовуються різноманітні техніки обробки скла й
технологічні прийоми, зокрема, гранування, гравірування, хімічне травлення,
золочення, розпис прозорими фарбами тощо. Широко виготовляють вироби з
кольорового півтонового скла, а також активно розвивається технологія
виготовлення виробів із сульфідно-цинкового скла. Хоча найбільшу частину
художньої продукції становлять скляні та кришталеві пресовані вироби, доволі
широко застосовується і гутний спосіб, як правило, для виконання унікальних
художніх творів [173, с. 48-50].
Асортимент виробів з художнього скла, які виготовляли на українських
підприємствах цього періоду, за пластичними та утилітарними особливостями
можна поділити на три основні групи: побутовий посуд, декоративний посуд,
скульптурні твори. Кількісно найбільшу групу скляної продукції становив
побутовий посуд, тобто вироби широкого вжитку. Найбільшими виробниками
саме цього виду продукції були Київський завод художнього скла, Львівське
виробниче об’єднання «Райдуга», Романівський склозавод, Бережанський,
Костянтинівський та інші.
Дослідник українського художнього скла С. Мартинюк пише: «У
художньому склі 1970-х — початку 1980-х рр. гутні техніки стають
визначальними, відкриваючи величезні можливості для пошуків, фантазій,
імпровізацій. Традиції «старої гути» розвивались у двох напрямках, які тісно
поєднувались між собою, — «фольклорно-пластичному» та «декоративнобароковому». Генеза барокових рис, і саме національна специфіка українського
бароко, простежується у надмірності скульптурно-зображальних форм, у багато
прикрашених наліпленнями виробах. Головною тенденцією 80-90-х років стало
утвердження самостійної ролі творів декоративно-прикладного мистецтва в
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ряді пластичних мистецтв, активно відбувається трансформація предметної
форми від утилітарної до суто декоративної, посилюється роль об’ємнопросторових виробів у створенні емоційно-образного середовища» [94, с. 176196].
Виробництво малотиражних виробів художнього скла в Україні
досягнуло найвищого розквіту в другій половині минулого століття, причиною
чого було постійне зростання попиту на малосерійні та унікальні художні
твори.

Починаючи

з

повоєнного

періоду

продукцію

українських

скловиробників реалізовували в усіх республіках СРСР, навіть експортували за
кордон. Популярними в художньому склі цього періоду поступово стають гутні
техніки, відкриваючи величезні можливості для пошуків, експериментів,
фантазій

та

імпровізацій.

Пік

відродження

та

розвитку виробництва

художнього скла гутним способом припадає на 1970-1980 рр. і пов’язується
насамперед з діяльністю склярів Львівщини, хоча чималу увагу виготовленню
вільноформованих виробів приділяли митці Київського заводу художнього
скла, а також інших підприємств республіки. Проте саме у Львові вже від кінця
40-х років на невеликих артілях майстри виготовляли за старими зразками різні
вази, свічники, традиційний посуд анімалістичних форм, декоративну
скульптуру.
Львівська

мистецтвознавець

Ф. Петрякова

підкреслювала:

«На

формування склярських традицій, на динамізацію їх, загальний поступ,
розвиток вплинули кілька взаємопов’язаних чинників. Це — створення 1962 р.
на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці Художнього
фонду

України

цеху

гутного

скла,

де

почали

працювати

віртуози

М. Павловський, П. Думич, Б. Валько, О. Гера, Я. Мацієвський, Р. Жук;
організація творчої дільниці Спілки художників СРСР для здійснення
експериментів провідними мистцями, що приїжджали з різних союзних
республік та міст України» [181, c. 6].
Розквіт

українського

гутного

скла

був

зумовлений

активною

експериментальною діяльністю багатьох талановитих майстрів-гутників, які
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працювали у склоцеху Львівської кераміко-скульптурної фабрики. У цей період
сформувалась плеяда авторів сотень впроваджених у виробництво проектів, які,
вдаючись до сьогоденної термінології, були видатними проектантами своєї
епохи.
Слід також сказати, що багато молодих професійних художників,
випускників кафедри художнього скла Львівського інституту декоративноприкладного мистецтва, які потрапляли у своєрідний закритий «клан»
досвідчених майстрів-гутників склоцеху ЛЕКСФ, не мали можливості одразу
реалізувати власні творчі проекти. Проте їх кмітливість і незмінне бажання до
творчості призвели до певної «комбінації», коли художник проектував
тиражний зразок, майстер здавав його на художню раду, подаючи як власний, а
бригада виконувала авторські роботи молодого скляра.
Бригади більшості майстрів, які були склодувами в цеху ЛЕКСФ, часто
працювали з професійними художниками, втілюючи в життя упродовж 70-90-х
рр. проекти А. Бокотея, Б. Галицького, С. Мартинюка, З. Масляк, М. Шимчука,
Ф. Черняка та ін. Найчастіше художники працювали з О. Герою, Б. Вальком,
Р. Жуком, І. Мацієвським, П. Думичем. Проте, траплялись і тандеми майстрів з
досвідом. Таку бригаду наприкінці 70-х — початку 80-х рр. формували два
гутники-віртуози з багаторічним стажем Р. Жук і П. Думич, а у другій половині
80-х — початку 90-х — Б. Валько і Р. Жук, які у співавторстві виконали кілька
сотень зразків, у тому числі й склопосуду.
Колективна робота в цеху фабрики сприяла перейманню досвіду від
старших майстрів та обміну ідеями, які згодом удосконалювали індивідуально
та впроваджували у виробництво. Більшість зразків виконували у співавторстві
професійного художника з майстром-гутником, або двох майстрів: наприклад,
А. Бокотей працював з П. Думичем, Б. Вальком, О. Герою, Р. Жуком, проте
найбільшу кількість тиражних зразків виконав з бригадою під керівництвом
І. Мацієвського. Взаємопроникнення ідеями та прийомами мало суттєвий вплив
на творчість тандему авторів і значний прогрес у збагаченні асортименту
продукції.
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Упродовж першого десятиліття ХХІ ст. в Україні припинили існування
всі великі виробники художнього скла. На території нашої країни не працює
жодне підприємство, яке займається виробництвом малотиражної продукції
гутним способом. Функціонують лише дві фабрики, які силами майстрів з
колишньої ЛЕКСФ періодично виконують декоративно-ужиткові об’єкти за
власними зразками або на замовлення (Фірма «Старт» у м. Щирець,
Пісочнянський склозавод).
Останнім підприємством в Україні, на якому весь асортимент продукції
виконувався гутним способом, було ТОВ «Компанія «Галицьке скло» у с.
Новий Яр Яворівського р-ну, Львівської обл. Упродовж 2009-2011 рр. на
підприємстві виготовляли продукцію за деякими старими зразками ЛЕКСФ, а
також авторськими проектами майстрів-гутників і місцевого головного
художника В. Швеця. У склад чотирьох бригад в різний період входили
майстри

з

ЛЕКСФ:

В. Крот,

В. Хохлов,

В. Крислач,

Р. Венгриняк,

Є. Пилипський, А. Коваль, М. Сипа, С. Адамович, Т. Кіх. На початку 2011 р.
нову колекцію виробів була підготувала група українських художників за
участю литовських дизайнерів Р. Пєляцкаса та В. Пауляускаса на основі нової
для української гути техніки — застосування порошкових барвників.
На жаль, підприємство, за рішенням власника В. Дем’янюка, припинило
роботу влітку 2011 р. після перерви на планову реконструкцію і станом на
сьогодні сучасно обладнаний склоцех перебуває в законсервованому стані.
Українське гутне скло досягло розквіту наприкінці ХХ ст. завдяки
співпраці майстрів-виконавців і художників-професіоналів, їх взаємного
творчого діалогу. Взаєморозуміння у творчій співпраці досягалося завдяки
вмілому розкриттю природи матеріалу та задуму, а роботи кожного художника
засвідчують індивідуальне бачення в трактуванні пластики, експериментальних
пошуках, творчому підході.
В асортименті малотиражної гутної продукції фактично всіх українських
підприємств можна виділити дві основні типологічні групи: декоративний та
декоративно-ужитковий посуд, анімалістична пластика та скульптура. Поділ
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асортименту на типологічні групи здійснено за сукупністю зовнішніх,
формотворчих ознак і конструкційно-функціональною концепцією.
«Посуд — одна з найдавніших і найбільших морфологічних структур
народного декоративно-прикладного мистецтва, що складається з п’яти
родових відмін: господарський, кухонний (для приготування їжі), посуд для
столу, посуд для транспортування напоїв і страв, сакральний посуд.
Виготовляли його з найрізноманітніших матеріалів. Більшість форм посуду
трималися без змін, так само як і приготування традиційних наїдків, протягом
багатьох століть. Чимало типів посуду стали унікальними творами народного
дизайну, витримують усі технічні, утилітарні та мистецькі вимоги. Деякі з них
без найменшої зміни форми впроваджувалися у промислове виробництво» [104,
с. 127].
Цю категорію скловиробів у нашому дослідженні ділимо на наступні
підгрупи: вази, декоративні кошики, так звані фруктовниці й набори для напоїв.
Вироби цього призначення становили найбільшу частину декоративноужиткового посуду, який входив у асортимент продукції ЛЕКСФ. Об’єкти
цього виду продукції мали чи не найбільш ужиткове призначення в кожній
домівці.
Однією з найбільш характерних і притаманних для української гути
категорій є декоративні та ужиткові вази. Найбільшого розквіту ця група
сягнула саме в другій половині ХХ ст. і була чи не основним продуктом
виробництва на ЛЕКСФ. Над виконанням зразків гутних ваз різного
призначення працювали всі без винятку майстри та професійні художники. У
нашому дослідженні виділяємо дві основні підгрупи: ваза для квітів, вазикошики і кубок-ваза.
Вази-кошики, які виготовлялись у склоцеху ЛЕКСФ, базувалися на давніх
традиціях

української

гути

та

якнайкраще

зберегли

їхній

характер

формотворення і декорування ще з XVII — XIX ст. Декоративно-ужиткова
скляна вазочка-кошик в історії українського склярства фігурує неодноразово
серед продукції гут Галичини, Волині, Житомирщини, Київщини та інших
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реґіонів України, а її зразки сьогодні зберігаються у багатьох приватних і
державних колекціях. У своїх наукових працях ці вироби згадує Ф. Петрякова
[138, с. 48], Н. Корнієнко [70], С. Мартинюк [94, с. 191].
За стилістикою, ця категорія виробів склоцеху ЛЕКСФ мала багате
оздоблення прозорими або кольоровими наліпами. Зрідка чаша була
прикрашена внутрішнім кольоровим декором. Зазвичай основу локального
кольору було щільно вкрито декоративними наліпами різної форми й
конфігурації з перекручуваннями, відтягуваннями та надрізами. Ручка кошика
часто була декорована квітками-трояндами вгорі, або в місцях приєднання до
чаші. Інколи квітка прикрашала також саму чашу кошичка. Незважаючи на те,
що ці вироби наділені максимальною кількістю рис, які позиціонують їх у
категоріях винятково кічу, вазочки-кошики якнайбільше відповідають цьому
стилю. Особливо враховуючи те, що в побуті вони використовувалися для
цукерок чи печива, або красувались у вітринах сервантів. Справжнім майстром
цього виду продукції на ЛЕКСФ вважався О. Гера, у доробку якого кілька
десятків зразків кошиків з різних років.
Окремою підгрупою в категорії посуду є вази-кубки, які в радянській
номенклатурі посідали особливо важливе місце. Звичайно ж, колористика у
більшості теж була характерного, ідеологічно правильного червоного кольору.
Фахівцями у цій категорії продукції були двоє майстрів, які формували бригаду
впродовж довгих років — Іван Чабан і Роман Жук.
Наступна, значна за обсягами категорія склопосуду в асортименті
ЛЕКСФ — так звані фруктовниці. До цієї групи зараховуємо також інші за
призначенням вироби: попільнички, набори для салатів, тарілки. Часто ці
форми були доповненням до композиції з вазою, рідше — входили в комплект
для напоїв. У каталогах асортименту склоцеху львівської фабрики 1970-1980-х
рр. зустрічаються зразки фруктовниць, виконані фактично всіма майстрами, які
в той час працювали на верстаті. Авторами або співавторами зразків
зазначаються також професійні художники — А. Бокотей, Б. Галицький,
С. Мартинюк, Ф. Черняк та ін.
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Ще одним, проте доволі незначним сегментом у асортименті посуду на
ЛЕКСФ

були

подарункові,

т.зв.

весільні

фужери,

виконані

в

стилі

середньовічного венеційського скла. Витончені тонкостінні форми чаші,
фігурні ніжки, багатий декор із зовнішніми наліпами, формований у різній
конфігурації, — усе це майстерно виконане, нагадувало роботу віртуозів з
Мурано. Часто фужери виконували в парі: вищий для молодого, нижчий для
молодої. Майстром, який досконало володів венеційською технікою і багато
експериментував, щоби досягти бажаного результату й відкрити незнані
техніки, був М. Павловський. Проте в каталогах продукції склоцеху ЛЕКСФ за
70-80-ті рр. зафіксовані лише роботи В. Білоуса. При цьому в журналах
зазначається авторство Р. Гудими-Білоус, дружини склодува. До речі, такі
випадки часто трапляються, особливо коли проект виробу належить
професійному художникові, а виконавцем є майстер-гутник. До прикладу,
А. Бокотей часто записував зразки на майстра, з яким працював найчастіше, —
І. Мацієвського, С. Мартинюк — на О. Геру, Б. Галицький — на Р. Жука чи
І. Мацієвського та ін. Так відбувалося насамперед з фінансових міркувань,
оскільки більша кількість зразків у одного автора мала відображення в
гонорарах.
Чи не наймасштабнішою групою за кількістю зразків у асортименті
склоцеху ЛЕКСФ є набори для пиття. Це одна з тих категорій продукції, яка і
сьогодні тією чи іншою мірою експлуатується в українських домівках. Для них
характерні широка колористична гама, розмаїття форм, різні варіанти цільового
призначення та кількість елементів у комплектах.
Серед гутної продукції скловиробників другої половини ХХ ст.
вирізняється за тематикою ще одна значна група виробів — анімалістична
пластика, яка має декоративне, а часто й утилітарне призначення. В
асортименті провідних світових виробників художнього скла особливої уваги
заслуговують

зразки

американського

підприємства

«Стьюбен

Ґласс»,

французьких «Даум», «Лалік» та «Баккара», шведських «Коста Бода» та
«Оррефорс», італійського «Веніні», фінської «Ііттала» та ін. Впроваджуючи
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принципи руху студійного скла, іноземні дизайнери намагалися у пластиці
дотримуватись мінімалістичних засобів, часто формуючи образ із цільної
брили, уникаючи багатого зовнішнього декору та кольорових наліпів.
Українські виробники художнього скла другої половини ХХ ст.
виявилися на особливому становищі порівняно з іноземними підприємствами і
вирізнялися більш традиційним підходом до створення такої продукції. Справа
в тому, що в Україні виготовлення скляних скульптур малих форм відоме з
давніх-давен і в системі кустарних промислів. Однак наприкінці ХІХ ст.
кустарні промисли, у тому числі гутні, занепадають. Лише в радянський період
у процесі відродження та розвитку виробництва художнього скла способом
вільного формування з’явилася й скляна дрібна пластика, яка привернула до
себе увагу як значне мистецьке явище того періоду [181, c. 7].
Численні зразки анімалістичної пластики були виконані на межі
декоративного та ужиткового призначення, де найважливіше навантаження
ставилося передусім на традиційність та образність. Тут слід передусім
звернутися до українського гутного скла епохи Бароко та згадати скляні фігурні
вироби, фігурний посуд, який став визначним явищем скла XVIII — XIX ст.
Популярною, з огляду на поєднання функцій і пластики, була пляшка-ведмідь.
При однаковій послідовності видування вільно видуті форми завжди різняться
між собою, що зумовлює численні варіанти цієї виразної монументальної
посудини, яка ось вже три століття залишається улюбленим образом-символом
українського скла. Захоплення українських гутників вільним видуванням і ліпленням стає визначальною рисою українського барокового скла, яке впливає на
його розвиток упродовж століть [94, c. 190].
У 70-90-х рр. у традиційній гутній техніці (видування, ліплення)
виконують скляні скульптурні вироби на анімалістичну тематику львівські
майстри В. Драчук, Я. Мацієвський, О. Гера, М. Павловський та ін. У їхній
творчості характерною є зацікавленість традиційним українським гугним
склом. Митці, звертаючись до спадщини, не копіювали «стару гуту», а
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переосмислювали та інтерпретували народні принципи формотворення та
особливості художнього строю [172, c. 17].
Серед

малотиражної

продукції

гутного

цеху

Львівської

експериментальної кераміко-скульптурної фабрики 70-80-х рр. слід згадати
проекти анімалістичної пластики О. Гери («Червоний птах»«, 1970 р., безбарвне
скло, наліпи з безбарвного і червоного скла, видування, вільне формування, іл.
A 4.1.70; «Великий баран», 1971 р., безбарвне скло, наліпи з безбарвного скла,
видування, вільне формування, іл. A 4.1.71), Я. Мацієвського («Великий
ведмідь», 1971 р., сульфідне біло-сріблясте скло, наліпи й ручки-лапи з
безбарвного і червоного скла, видування, вільне формування, ліплення),
М. Павловського («Мамонт», 1970 р., фіолетове скло, хобот, бивні, вуха та інші
наліпи з безбарвного скла, видування, вільне формування, іл. A 4.1.122;
«Ведмідь», 1971 р., зелено-синє прозоре скло, наліпи з безбарвного

скла,

видування, вільне формування, ліплення, іл. A 4.1.160; келих «Червоний птах»
із серії «Мрії про Венецію», 1973 р., безбарвне скло, елементи у вигляді тонких
спіральних ниток зі скла молочно-білого кольору, видування, вільне
формування), П. Семененка (цукерниця «П’ять півників», 1973 р., безбарвне
скло, елементи у вигляді дрібних плямок зі скла білого, чорного, бузкового
кольорів (кольорова крихта), вільне формування, ліплення; «Двоголовий
ведмідь», 1970 р., безбарвне скло, елементи у вигляді дрібних плямок зі скла
червоного, жовтого, білого, голубого кольорів (кольорова крихта), видування,
вільне формування, ліплення, іл. A 4.1.160).
В анімалістичній пластиці суто декоративного характеру реалізував себе
художник Василь Драчук, який довго працював майстром, виконавцем своїх
власних зразків. Усі зразки в пошуках нової пластики були творчоекспериментальні за технікою виготовлення (тягнення, ліплення, декорування).
Загалом митець створив кілька сотень зразків скульптури малих форм — це
«Звірі», «Птахи», «Риби» тощо [202, c. 42-43].
Як і в світовій спадщині, в українській гуті популярними були образи
різних птахів, кота, ведмедя, лева, дракона, барана, змії, слона, мамонта, риб.
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До теми риб зверталися майстри М. Павловський («Диво-риба», 1970 р.,
безбарвне скло із доповненням у вигляді великих, що перекривають одна одну
плям із синього, зеленого, білого скла, плавники з безбарвного скла, видування,
вільне формування, ліплення), П. Думич («Риба» (1973 р., жовто-зелене скло,
наліпи з безбарвного скла, видування, вільне формування, кракле, повітряні
пухирці, іл. A 4.1.70) та ін.
Характер скляної пластики українських гутників вирізняється сміливістю
і невимушеністю у трактуванні форм, насиченістю декоративних деталей,
злагодженістю властивостей і можливостей живого скла з образом, що дає
відчуття впевненості, внутрішньої сили й правдивості. Ці риси, що притаманні
саме українському склу, проявляються у скульптурності й округлості об’ємів,
чудовому розумінні естетики видутої форми в її «бокатості», характерній для
народного розуміння краси [94, c. 191].
Колористичні вирішення, присутні у тиражованих упродовж 1970-90-х
рр. на львівських підприємствах зразках, вирізняються характерною для цього
періоду стриманістю і відсутністю відкритих яскравих барв. Колір став засобом
гармонійної композиції виробу з урахуванням особливостей його форми. Вибір
колористичного вирішення і виконане на його основі декорування було
відповідальним

етапом

в

загальному

циклі

технологічного

процесу

виготовлення виробів з гутного скла. Колір як один з активних засобів
композиції

при

виготовленні

та декоруванні скловиробів обирався

з

урахуванням призначення і умов експлуатації, особливостей композиції,
форми, фактури матеріалу, можливостей палітри кольорів, техніки та способу
декорування, умов середовища, у якому виріб буде використовуватися,
психофізіологічних особливостей впливу кольору на людину. При цьому в
окремих зразках зустрічається невдало вибраний колір, який значно погіршує
враження навіть від оригінальної в основі форми гутного виробу.
У комплекс склоцеху ЛЕКСФ входила горшкова піч, де регулярно варили
кольорове

скло

на

потреби

виробництва.

Це

запевняло

організацію

самодостатнього виробничого циклу, завдяки чому колористична гама
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осцилювала відповідно до стилістичних змін і ринкових потреб. Незважаючи
на те, що у склоцеху «Компанії «Галицьке скло» також були встановлені
горшкові печі, з початком виконання у 2011 р. т.зв. литовської колекції варка
кольорового скла припинилась, а технологічний процес перейшов на
використання закуплених кольорових склопорошків. Це, з одного боку, суттєво
обмежило свободу змін кольорової палітри виробів, а з другого — відкрило
нові можливості впровадження нових рішень завдяки відмінній гамі
литовського виробника.
3.2 Специфіка гутного виробництва як науково-творчого процесу:
способи декорування та формотворення
Скло є одним з найдавніших художніх засобів, а водночас одним із
найсучасніших.

Упродовж

понад

трьох

тисячоліть

скло

було

серед

найважливіших аспектів матеріальної та візуальної культури в західній
цивілізації як, безумовно, найбільш різноманітний з матеріалів. Олівець
здатний передати будь-яке зображення, будь-який предмет, текстуру або
атмосферу, але як матеріал передачі — графіт, вугілля чи крейда — завжди
виглядає однаково. Нескінченна кількість форм може бути відлита у бронзі або
витесана в мармурі, але бронзі чи мармуру завжди властиві ті самі фізичні
властивості, які піддаються руці майстра або оку глядача. Олійна фарба може
передати будь-яке реалістичне або абстрактне зображення, але матеріал — це
завжди пігмент у дисперсійному середовищі. На відміну від будь-якого з
перерахованих, склу як матеріалу притаманний незліченний спектр фізичних
властивостей.
З фізичної точки зору скло — це аморфна тверда речовина з повною
відсутністю кристалічного порядку. Насправді скло вважається найбільш
структурно невпорядкованою твердою речовиною. Можливо, власне ця
молекулярна дезорганізація надає склу незвичайну податливість. Його можна
розтягувати, зберігаючи первинну структуру, роздувати до товщини волосинки,
формувати як павутину у волокна, або використовувати як куленепробивний
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матеріал. Скло може бути абсолютно прозорим, кольоровим, напівпрозорим
або непрозорим. Завдяки останнім технічним розробкам у галузі архітектурного
проектування, скло, зберігаючи прозорість, можна застосовувати до несучих
конструкцій.
Однозначно більше, ніж інші носії в пластичних мистецтвах, скло має
історичні та символічні асоціації зі знанням, відкриттями та усвідомленням.
Дзеркала, наприклад, дають нам можливість пізнати себе, принаймні фізично.
Вікна дозволяють дивитися на світ або заглянути у внутрішній простір.
Окуляри для читання є практичною необхідністю для багатьох і символізують
старанність і мудрість. Скляні лінзи в телескопах і мікроскопах дозволяють
ученим досліджувати нескінченне та нескінченно мале. Вітражі в соборах
спонукають нас сприймати реальність за межами фізичного всесвіту. Не дивно,
що скло стало медіумом для багатьох художників, чиї роботи часто мають
концептуальний характер.
В історичній та мистецтвознавчій літературі походження терміна «гута»
відносять до німецького слова «die Hutte», що означає будівлю, в якій
розташована скловарна піч. Перші згадки про скляні майстерні — гути — на
території України зустрічаються в документах XV — XVI ст. [151, с. 34-35],
тобто значно пізніше, ніж виробництво скла в Київській Русі. Ф. Петрякова
зазначає, що «при трактуванні терміна «гутне скло» звичайно розрізняють три
аспекти. Перший з них пов’язаний з традиційною схильністю дослідників усе
давнє українське скло називати гутним, очевидно, виходячи з найпоширенішої
у давнину назви склоробних майстерень — «гута». У вузькому значенні
«гутними» називають лише ті старі вироби, що дістали своє завершення біля
скловарної печі. Це — аспект другий. Третій погляд виник за принципом
аналогії: «гутними» вважають також і вироби сучасних майстрів-гутників.
Таким чином, термін «гутне скло» вказує насамперед на особливості технології
виробництва, суть якої полягає в тому, що формування виробу відбувається без
використання спеціальних форм, і тому воно називається вільним видуванням
або вільним формуванням. Майстер-склодув (гутник), керуючись інтуїцією,
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фантазією, за допомогою найпростіших інструментів надає виробові певної
художньої форми» [181, с. 6].
Власне здатність скла як матеріалу до формування у гарячому стані надає
йому якостей медіума художнього переказу. Звідси й випливає природність для
нього саме гарячих методів обробки, які називаються гутними. Варто
відзначити, що технологічна схема ручного формування не змінилась упродовж
майже тисячоліття, як і методи декорування, інструменти та основні засади
видування. У виробництві гутного скла нероздільним є процес видування,
формування та декорування.
Технологічний прогрес призвів до того, що на сучасних виробництвах
вже понад століття ужитковий посуд виготовляється винятково методом
пресування або видування у форми. Ці способи значно підвищують
продуктивність праці і дозволяють дотриматись необхідних стандартів і
утримати високу якість продукції, навіть при середній кваліфікації склодувів.
Процес підготовки кваліфікованого майстра-гутника, натомість, може займати
навіть десятиліття. Специфіка предмету дослідження — вільноформованого
гутного скла — не передбачає також післявиробничого циклу холодної обробки
— гравіювання, розпису, глибокої піскоструменевої обробки тощо. Гаряче
формування ґрунтується на використанні пластичних якостей матеріалу у
відповідно обмеженому терміні. Ліплення, згинання, витягування, кручення, а
навіть обрізання — основні прийоми обробки скла у гарячому вигляді, які
потребують неабиякої вправності майстра-гутника, його швидкої реакції,
відчуття та здатності до експромту й імпровізації. Це є причиною того, що
вільноформовані гутні вироби — навіть ті, які перебувають у тиражному
виробництві, — тією чи іншою мірою завжди матимуть індивідуальний
характер. «Якщо розглядати питання про особливості вільноформованого
гутного скла з естетичних позицій, стає очевидним, що в основі цього виду
скляних виробів лежить принцип неповторності. Звідси — надзвичайно широкі
можливості гутного скла», — стверджує Ф. Петрякова [181, с. 7].
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Кінцевий результат виконання виробу гутним способом зумовлений
якостями самого матеріалу, процесом формування в гарячому пластичному
стані. Свобода формотворення, широкий спектр технологічних засобів,
необмежена можливість експериментування

з декором і

формою та,

насамперед, непередбачуваність і неповторність — це ті фактори, які
приваблюють митців до вільного видування. Це також значно більша свобода
щодо технологічних можливостей в умовах заводського виробництва.
Відомий радянський технолог Ф. Ентеліс зазначав, що ручне формування
«не варто розглядати як тимчасове явище, яке проіснує тільки до винаходу
машин, що можуть замінити ручну роботу. За цими виробами назавжди
повинна бути збережена їх рукотворна краса і тепло рук, які їх створили» [210,
c. 18].
Для

української

гути

радянського

періоду

притаманний

спосіб

декорування кольоровим склом безпосередньо з горшків. Проте, оскільки в
умовах промислового виробництва під кольорове скло на звичайній горшковій
печі зазвичай виділяється два-три горщики, вибір кольорів обмежений. Для
розширення цих можливостей прийнято застосовувати кольорові цапфи, тобто
скляні кольорові стержні довжиною 250-300 мм і діаметром 30-40 мм.
Застосування цапф дає можливість одночасно на одному верстаті під час однієї
зміни виготовляти кольорові вироби без обмеження видів забарвлення.
Додатково цапфи можуть мати різноманітне забарвлення і відтінки, які
неможливо отримати в умовах звичайного варіння скла у горшках. Інша істотна
перевага полягає в тому, що на скловиробництві можна використовувати
матеріали інших виробників цапф, необхідно лише дотриматися зівставлення
коефіцієнта термічного розширення. Ці якості кольорових цапф дають
можливість не тільки урізноманітнити можливість декорування виробів, а й
підвищити економічний ефект.
Для

нанесення

шару

кольорового

скла

цапфу

розігрівають

і

прикріплюють за допомогою невеликої кількості безбарвного скла на трубку.
Використання цапф дозволяє отримати повний і частковий наклади, перехід з
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одного кольору в інший тощо. За допомогою цапф можливе отримання кольору
всередині виробу, між двома шарами безбарвного скла, а також назовні вироби
— на останньому накладі. Для отримання внутрішнього накладу майстер
наносить необхідну кількість скла на кінець скляної трубки, потім набирає
невелику кількість безбарвного скла і видуває баночку, після подальшого
набору скла виготовляє банку, з якої і формує задуманий виріб. Щоб отримати
кольоровий наклад між двома шарами безбарвного скла, майстер набирає
невелику кількість безбарвного скла, перекриває його кольоровим і виготовляє
баночку. Після цього зверху набирає шар безбарвного скла і виконує банку.
Подальше формування йде звичайним шляхом. Якщо при цьому на кольорову
баночку не набирати безбарвного скла, то можна отримати виріб із зовнішнім
кольоровим накладом.
При декоруванні скловиробів з допомогою цапф можна накладати па
поверхню скломаси не тільки один кольоровий шар, але, залежно від характеру
виробу, кілька кольорів один на одного або поруч.
Часткове накладання кольору за допомогою цапф дає можливість
отримувати надзвичайно різноманітні способи декорування. Для отримання
плавного переходу з одного кольору в інший, майстри користуються досить
поширеним прийомом накладення одного кольорового скла па інший. Щоб
скло якомога м’якше переходило з одного кольору в інший, краї зіткнення двох
кольорових накладів зміщують один відносно одного, наскільки дозволяє це
робити в’язкість скла. Для того, щоб отримати згущення тону на дні виробу,
застосовують метод нанесення кольорового скла на дно баночки і ретельне
перемішування його країв з прозорим склом, що аналогічно прийомам
отримання тонових переходів з одного кольору в інший. Для отримання
згущення кольору до верху виробу, дно баночки проколюють шилом, потім
заготовку прогрівають і обробляють далі. У тих місцях, де скломасу прокололи,
порушується шар кольору, і при подальшому формуванні вироби залежно від
глибини проколу, колір або зникає, або стає зовсім блідим.
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Згущення кольору до верху виробу отримують також за допомогою
продування баночки, так званого «прострілювання». При цьому баночку,
виконану з кольорового скла, прогрівають таким чином, щоби при подальшому
її видуванні продувалася лише та частина, що розташована навпроти трубки
(дно баночки). На «прострілену» баночку роблять набір скла, виготовляють
банку і видувають необхідний виріб. Подібні розтяжки кольору на
«простріленій» баночці можна використовувати при накладанні на трубку
послідовно кількох шарів кольору. Наведені приклади застосування кольорової
цапфи для декорування виробів на українських підприємствах — це лише
найпоширеніші основні техніки.
Серед технік декорування, які найчастіше зустрічаються у зразках
ЛЕКСФ — кракле, регулярне спіральне шпінування, прочісування, декорування
крихтою, венеційська філігрань, різноманітні наліпи (також так звані
«малинки»).

Культовим

можна

вважати

т.зв.

«сучок»,

який

часто

використовувався на фабриці для декорування ваз для квітів. Справжнім
майстром цієї техніки вважався Б. Валько, який дуже ревно ставився до
використання її іншими майстрами.
При

формуванні

та

декоруванні

анімалістичної

пластики

часто

застосовували продувні наліпи, за принципом т.зв. «медвежої лапи».
Використання цієї техніки прослідковується при виконанні скульптурних форм
упродовж кількох століть існування українського традиційного гутництва.
Надзвичайно популярним у зразках більшості українських підприємств
було використання карбіду бору для декорування виробів нерегулярними
бульбашками на всій поверхні, або частково — у тому числі з допомогою т.зв.
«шуби», де порошок наносили спочатку на заготовку, якою згодом декорувався
виріб. Застосування карбіду бору у скловиробництві належить, до речі, до ноухау радянської промисловості, як і використання сульфід-цинкового скла.
Хоча основні принципи декорування та обробки гутного скла майже не
змінювались упродовж двох тисячоліть, а переважно всі із зазначених технік
декорування широко відомі у світі й застосовуються сьогодні, технічний
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прогрес ХХ — ХХІ ст. неминуче вплинув і на цю галузь. Однією з небагатьох
новацій, які широко увійшли в промислове виробництво гутного скла у світі, є
використання скляних порошків для забарвлення та декорування скловиробів.
Для української традиційної гути застосування кольорових склопорошків
є цілком непритаманним. Історично так склалось, що колір накладався
винятково з використанням цапф або безпосередньо з горшкової печі. Така
техніка забарвлення використовувалась фактично до кінця ХХ ст., тоді як у
світі склопорошки займали чільне місце у промисловому виробництві гутної
продукції.
Уперше в зразках українського скловиробничого підприємства порошки
з’явилися наприкінці 90-х років минулого століття на склозаводі «Фірма
Старт», де виконували замовлення для голландської торгової марки. Щоправда,
це були переважно одноколірні вироби, де відсутня складність декору, а
порошок накладався максимально двома окремими шарами почергово. Значно
ширшого застосування склопорошки отримали на підприємстві «Компанія
«Галицьке скло», де 2011 р. литовські художники Р. Пєляцкас, В. Пауляускас та
українські дизайнери К. Ганчак і М. Бокотей розробили нову колекцію
декоративно-ужиткових ваз і виконали із застосуванням у декоруванні
кольорових порошків.
Скляні порошки були доступні для художників упродовж тривалого часу
в багатьох кольорах і кількох різних фракціях. Власне, технологія виготовлення
кольорових порошків відрізняється від технології виготовлення цапф лише тим,
що зварене кольорове гаряче скло опускають дрібними порціями у холодну
воду, а потім перемелюють у подрібнювачах і пересівають на потрібну
фракцію. Цапфи, натомість, формують безпосередньо з гарячого скла і
піддають відпалу.
Термін «фрита» (подібно як «крихта») стосується гранульованого битого
скла грубої фракції (найчастіше більше 0,6 мм), натомість «пудрою» називаємо
дрібну фракцію (до 0,6 мм). Порошки використовуються і в гутній техніці, і у
ф’юзинґу, патдевер і на пальнику при виготовленні дрібної пластики. Як і у
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випадку цапф, кольорові порошки бувають опалові (глухі) та прозорі
(півтонові).
У світі існує доволі багато виробників склопорошків, але у нашому
дослідженні використані дані, базовані на використанні продуктів підприємств
«Преціоза Орнела» (Preciosa Ornela A.S.), Чехія; «Гута кольорового скла
Райхенбах» (Farbglashutte Reichenbach GmbH), Німеччина; «Вільнюський
склозавод» (Vilniaus Stiklo Studija UAB), Литва (іл. А 2.1.1). У певних ситуаціях
застосування кольорових порошків суттєво пришвидшує та спрощує додавання
кольору до виробу: не вимагає попереднього розігріву, як у випадку цапфи,
дозволяє перекривати поверхні великих банок, наприклад для створення
суцільного підкладу в тарілках значного розміру. Окрім того, використання
порошків дає набагато більше можливостей для експерименту з кольором,
фактурою та ефектом реакції у порівнянні з цапфою.
Звичайно ж, для роботи з кольоровими порошками необхідні певні знання
та навики, оскільки специфіка суттєво відрізняється від техніки забарвлення з
допомогою цапф. Перш за все, необхідно суворо дотримуватись правил чистоти
поводження з порошками та їх зберігання. Порошки у сировинній формі
можуть суттєво відрізнятись кольором від результату на гарячо і за зовнішніми
ознаками бути подібними один до одного. Особливого значення це має з
порошками, які входять у реакцію. Водночас, змішування порошків також має
право на існування і застосовується в технологічному процесі. У випадку
дрібної пудри, дуже ретельне змішування двох порошків різного кольору дає
можливість отримати третій колір, який допомагає розкрити задум художника.
Залежно від дисперсії порошку колір може надаватися рівномірно або
фактурно. Зазвичай дрібнозернисті порошки (т.зв. пудри) забарвлюють
рівномірно, майже нічим не відрізняючись від цапф. При цьому важливу роль
відіграє спосіб накладання порошку та кількість повторювань. Від товщини
набраного порошку залежить інтенсивність кольору.
Покриття заготовки кількома шарами склопорошків підряд має свої
нюанси, які потрібно знати та враховувати, оскільки заплавлення другого шару
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порошку може спричинити прогоряння, появу дір і бульбашок при наступному
наборі. Деякі порошки можуть навіть спливати один з одного, хоча це
трапляється рідко. Звичайно ж, ці недоліки можна також використовувати як
спосіб декорування, якщо володіти прийомом.
Слід згадати і застосування сульфід-цинкового склопорошку. Мабуть, для
кожного скляра на пострадянському просторі сульфід-цинкове скло можна
дорівняти до білила в палітрі живописця. Та у техніці, описаній у нашому
дослідженні, є також своя специфіка застосування білого порошку. Перш за все,
потрібно мінімально нагрівати заготовку з нанесеним сульфід-цинковим
порошком, оскільки пудра має властивість перегорати й покриватися
пухирцями при накладанні наступного шару. Заготовку необхідно дуже
ретельно і послідовно покривати порошком, тому що на готовому виробі
будуть помітні пробіли. Це особливо стосується так званої «стопки» на банці,
коли внутрішня поверхня виробу має біле забарвлення. У випадку вази,
наприклад, недосипане денце може мати неестетичний вигляд і вважатися
браком.
У зразках продукції «Компанії «Галицьке скло» зустрічаються різні
методи нанесення кольорових порошків, що, відповідно, впливає на властивості
декору. Найчастіше використовуються три методи нанесення кольору на
заготовку, що надалі впливає на художній образ твору: вмочування, посипання,
прокатування. Вмочування полягає у зануренні гарячої заготовки у посудині з
порошком. Скломаса повинна бути максимально гарячою, трубка кілька разів
ретельно замочується у склопорошок. Цей метод найчастіше використовується
для забарвлення шпіновки. Банка та основа, натомість, забарвлюється методом
посипання: гарячу заготовку посипають порошком, набраним у ситко, при
цьому під виробом повинна стояти посудина, у яку збирається порошок, який
не пристав до скла. Кількість вмочувань і посипань залежить від потрібного
насичення кольору, але зазвичай це повторюється тричі. За останнім разом для
рівномірного накладання кольору бажано заготовку «пробуксувати» у порошку.
Третій метод нанесення полягає у прокатуванні заготовки по поверхні робочого
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столу, на якому викладений порошком готовий рисунок. У цьому випадку слід
враховувати, що є лише одна можливість прокатати банку, а тому порошку
повинно бути викладено достатньо багато, а заготовка має бути максимально
гаряча та відповідати за розміром. У цьому разі банку можна витягнути у
циліндричну форму, щоби заповнити якомога більшу поверхню, а згодом
звести для подальшого набору і формування.
Використовується ще один спосіб, який не вдасться застосувати у
випадку з цапфами: засипання порошку у внутрішню порожнину готової
сформованої і відкритої банки, що надає зовсім інші естетичні вартості
майбутнього виробу.
У наступній частині дослідження проаналізовано кілька найбільш
показових зразків продукції «Компанії «Галицьке скло», які мали високу
популярність серед покупців, а водночас виконані з використанням складних
технік декорування склопорошками.
Як і у випадку з кольором з цапфи чи безпосередньо з печі, багато
порошків при дотиканні входять в хімічну реакцію, що є наслідком утворення
нових солей. Це особливо важливо враховувати при змішуванні порошків,
безпосередньому перекриванні шарів чи стикуванні накладів. Певні комбінації
кольорів, які реагують, можуть мати неестетичний та небажаний результат, а
окремі створюють цілком привабливий ефект і при вмілому використанні
можуть бути застосовані для декорування скловиробів. Багато реакцій
відбувається при змішуванні сульфід-цинкового скла (артикул V034) з іншими.
Наприклад, при стикуванні може утворюватися третій колір (переважно темний
до чорного), змінюватися фактура (бульбашки, розводи); при перекриванні
одного шару іншим методом посипання можуть утворюватися треті кольори
(білий V034 з блакитним V020 дає переливчастий охристий, білий V034 з
салатовим 5770 — насичений темно-зелений).
У кількох групах зразків застосовано спосіб декорування шпіновкою з
кольорами, які реагують між собою. При вмілому використанні реакцій
склопорошків можна вдало створювати неочікувані декори. Наприклад,
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шпіновка не відрізняється від підкладу того самого кольору, але якщо
додатково нанесено наклад з порошку, який реагує, то шпіновка на ньому буде
виділятися, а на решті поверхні пропадати. Подібного ефекту можна досягати з
кольорами, які при реакції утворюють третій. Таким чином одна шпіновка
може мати різний колір.
Шпіновка, вмочена у кольоровий порошок з одного боку і накладена
хаотичним рухом на банку, надає ефекту з акварельними переливами та
розтяжками. Цей метод вдало використовується також, якщо підкладом слугує
колір, який входить у реакцію. При таких завданнях необхідно враховувати
кількість вмочувань заготовки у колір. При певних порошках достатньо одного
разу, а деякі вимагають щільнішого насичення. Наприклад, салатовий колір
виробника «Преціоза орнела» (5770) реагує із сульфід-цинковим склом у різній
мірі, залежно від насичення покриття. При одношаровому покритті зеленим на
зовнішній поверхні білого, внаслідок реакції утворюється глибокий темнозелений. При покритті тричі й більше поступово відновлюється салатовий
відтінок. Власне, глибокими знаннями технологій майстер досягає художніх
вартостей у своїх творах.
Різноманітної форми керики особливо охоче використовувалися при
формуванні та декоруванні продукції українських гут упродовж століть. Проте
спосіб поєднання цього інструмента зі скляними порошками швидше нагадує
техніку,

яку

використовували

венеційські

майстри

для

декорування

склониткою. Гарячий набір формується в керику як заготовка для шпінування.
Виконана заготовка замочується і прокручується у склопорошку таким чином,
щоби пудра заповнила сформовані пази. Наступним кроком за допомогою
мокрої ганчірки, паперу або дерев’яного шпателя стирається порошок, що
приклеївся на зовнішній поверхні. Розігрітою та відповідно підготовленою
заготовкою наноситься необхідної форми шпіновка: подовгасті смуги, плями,
спіралі та ін. Знову ж, специфічний ефект досягається через використання
порошків, що вступають у реакцію.
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Декорування скловиробів з попередньо виконаними заготовками може
часто не відповідати виробничим потребам і суттєво збільшувати час на
виконання виробу, а відтак підвищувати його вартість і знижувати економічну
доцільність. Проте запропонований далі спосіб відкриває багатий спектр
можливостей, які досягаються з мінімальними затратами часу та зусиль.
Фактурна або плоска поверхня посипається відповідним порошком, або
кількома, на порошок наливається скломаса бажаної форми та розміру.
Заготовка накладається на банку. При цьому декор буде змінюватися залежно
від того чи заготовку накладати порошком всередину, чи назовні.
При потребі порошок можна накладати на окремі обмежені поверхні
банки. Так, наприклад, якщо є необхідність зробити розтяжку кольору лише
згори вази, посипаємо банку біля набеля, знизу — від набеля. До нанесення
більш конкретних ліній, смуг, плям з чіткими краями можна використовувати
допоміжні інструменти, трафарети.
Деякі порошки міняють колір і фактуру при нанесенні на них шпіновки
або накладів з прозорого скла. Переважно такі кольори отримують світліше
забарвлення, що супроводжується своєрідним ефектом акварельної розмитості.
Порошок, нанесений на зовнішній набір виробу надає йому матової
фактури, яка часто набуває перламутрового полиску. Цей вид декору слід
обережно використовувати з кількох причин: технічно — поверхня виробу
більш піддається на подряпини та налипання піску в печі відпалу; естетично —
при повному перекритті поверхні порошком на зовнішньому накладі виріб
швидше нагадуватиме кераміку, ніж скло. Проте це також, за необхідності,
може допомагати. Своєрідного ефекту можна досягти, якщо на зовнішній набір,
посипаний порошком, нанести шпіновку з безбарвного скла.
Хоча спосіб нанесення попередньо підготовленого докладного рисунку не
варто застосовувати у промисловому виробництві, оскільки він вимагає
тривалої попередньої підготовки, доволі часто його використовують художники
у всьому світі для виконання творчих робіт. Завдяки цьому методу
декорування, світова спільнота пошановувачів художнього скла добре знайома

115

з творчістю Е. Ейша (Erwin Eisch), Німеччина, В. Морріса (William Morris),
США, С. Олаф Ейнарсдоттір (Sigrun Olaf Einarsdottir), Ісландія та багатьох
інших. У техніці литва цей метод досконало опрацював шведський корифей
художнього скла, один із головних дизайнерів підприємства «Коста Бода»
Б. Валлієн (Bertil Vallien). Мова йде, звичайно, про нанесення чіткого рисунку
на поверхню виробу з допомогою викладеного порошками на стільниці
зображення. Техніка вимагає надзвичайно прецизійного та обережного
перенесення

(накатування)

порошку на

гарячу банку та

подальшого

формування виробу.
Ці дослідження зроблені на основі власного досвіду автора та мають
загальний

характер.

Результати

застосування

кольорових

порошків

у

декоруванні скловиробів можуть суттєво відрізнятися залежно від багатьох
факторів, у тому числі від типу використовуваного газу (тобто пропан або
природний газ), виду скломаси, печі, пальника, печі для відпалу (газова або
електрична), послідовності нагрівання та охолодження. Відмінний результат
можуть давати також порошки інших виробників, а навіть виконані в різних
партіях самого виробника, у тому числі за кольоровими ознаками.
Робота з кольоровими склопорошками дає надзвичайно широкий спектр
можливостей до експериментування та творчих пошуків. Новий та, мабуть,
недостатньо оцінений українськими художниками спосіб декорування має
право на розвиток у вітчизняній склопромисловості, коли вийде з кризи, і тоді
доведеться дуже швидко наздоганяти час і технології, які використовуються у
світі вже десятиліттями.
Висновки до розділу 3
На підставі проаналізованих джерел дослідження можна простежити
безперервний розвиток виробництва гутного скла на території України з часів
Київської Русі до початку ХХІ ст. Поширення міжнародного руху студійного
скла та свобода творчого експериментування беззаперечно мали визначальний
вплив на формотворчі, колористичні та образні ознаки продукції українських
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скловиробників. Найбільшого розквіту виробництво гутного скла в Україні
набуло впродовж 1960-1990 рр., ставши помітним явищем у вітчизняному
декоративно-прикладному мистецтві.
Серед кількох десятків скловиробничих підприємств, які працювали на
території Львівщини впродовж кінця ХХ — початку ХХІ ст. і виготовляли
гутну продукцію, вирізняються два заклади, з якими пов’язана діяльність
видатних постатей українського художнього скла, а вироби з їх асортименту
стали

предметом

численних

наукових

досліджень

вітчизняних

мистецтвознавців. Насамперед, це Львівська експериментальна керамікоскульптурна фабрика, у склоцеху якої формувалось «обличчя» української
гути,

виховувались

нові

покоління

українських

майстрів-гутників,

продовжувалися і розвивалися традиції національного склярства.
Широкий асортимент гутних виробів ЛЕКСФ не зазнав радикальних змін
упродовж усього періоду функціонування склоцеху й був проектований на
основі традиційних форм і способів декорування. Не змінилася також
образність, де панівне місце надалі займала класична львівська гута, до того ж
виконана у традиційній технології видування та декорування. Об’єктивною
причиною цього є те, що над розробленням зразків працювали переважно не
професійні художники, а майстри-гутники, які переймали фах та традиції з
покоління в покоління.
Підприємством, яке можна вважати спадкоємцем традицій гутного цеху
ЛЕКСФ і на якому основний склад становили колишні фахівці з фабрики, була
«Компанія «Галицьке скло». Тут не тільки продовжували культивовані
впродовж століть способи вільного формування і декорування гутного скла, але
й були впроваджені нові технологічні розв’язання, які вплинули на стилістичні
особливості тиражованої продукції.
Колекція гутних виробів 2011 р. з асортименту «Компанії «Галицьке
скло» відкрила нову для українського гутництва технологію декорування з
допомогою кольорових склопорошків. Це завдячуємо роботі на підприємстві
групи литовських фахівців, які працювали впродовж кількох місяців над
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розробленням нових зразків гутних виробів. Впровадження на підприємстві цієї
інноваційної для львівського гутництва технології, у свою чергу, внесло
корективи і в навчально-методичне наповнення кафедри художнього скла
ЛНАМ.
Наведені в розділі способи декорування гутного скла з допомогою
кольорових склопорошків відкривають нові можливості у проектуванні зразків
для тиражного виробництва на гутних підприємствах. Вироби, виконані з
використанням цієї технології, характеризуються певними стилістичними
відмінностями від звичних для львівської гути. Суттєво відрізняється
колористична гама, де присутні пастельні опалові кольори, відкриті яскраві
півтони, відтінки блакитного, зеленого й червоного, які не варилися на
львівських підприємствах і не мали широкого застосування. Додатково палітра
кольорів зумовлена доступністю порошків, що не виготовляються в Україні
(для «Галицького скла» порошки були імпортовані з Литви). Різняться також
специфіка реагування, що створює специфічні ефекти; фактура, яка залежить
від самого порошку, і від способу його нанесення; структура і конструкція
декору, зумовлена технологічними особливостями, розкритими в розділі.
Через відсутність промислового виробництва, сьогодні немає виробничої
бази

для

підготовки

майстрів-гутників,

ані

повноцінного

формування

досвідчених фахівців-проектантів гутної продукції. З відходом професійних
майстрів-склодувів, які у свій час були авторами зразків гутної продукції,
завершується ера розквіту українського гутного виробництва. «Компанія
«Галицьке скло» була останнім форпостом традицій львівського гутництва й
мала на меті виховання наступного покоління фахівців — і проектантів, і
майстрів-гутників.
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РОЗДІЛ 4 ПРОЕКТУВАННЯ МАЛОТИРАЖНОЇ ГУТНОЇ ПРОДУКЦІЇ:
ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ
4.1.

Гутна

продукція

Львівської

експериментальної

кераміко-

скульптурної фабрики: основні тенденції, ключові постаті
Гутництво важко зарахувати винятково до однієї сфери діяльності
людини. Це поняття має своє застосування у мистецтві, у промисловості, у
науці й техніці. Це напрямок скляноъ промисловості, у якій виробничий процес
не може функціонувати без залучення фахівців одразу кількох спеціальностей:
майстра-гутника, технолога та художника. Це галузь, де, незважаючи на понад
чотири тисячі років історії, майже не змінилася технологія, а водночас існує
незліченна

кількість

технік,

способів,

прийомів

і

можливостей

для

експерименту, нових відкриттів.
Багаторічний дослідник української гути Ф. Петрякова зазначає: «В
розвитку цього виду мистецтва визначаються два взаємопроникаючі явища:
традиційність з її вірністю старовинним гутним виробам і прагнення до нового,
до самостійних пошуків, до експерименту» [138, с. 131]. Водночас,
мистецтвознавець М. Воронов підкреслював, що жодна школа в радянському
склоробстві не використовувала традицій народного мистецтва так широко, як
це спостерігається в українському склі, українці намагаються сучасну культуру
наблизити до народної, надати їй традиційний характер, що часто приводить до
оригінальної стилізації виробів [37, с. 35].
У 70-90-х рр. ХХ ст. авторами тиражних зразків гутного скла, яке
виготовляли в склоцеху ЛЕКСФ, були водночас професійні художники:
А. Бокотей, Ф. Черняк, З. Масляк, Б. Галицький, С. Мартинюк, М.Тарнавський,
І. Онищук, М. Шимчук та інші, а також майстри гутники: Й. Гулянський,
М. Павловський, О. Гера, Р. Жук, Б. Валько, П. Думич, В. Драчук, І. Чабан та
інші. Дальший період розвитку виробництва на фабриці позначений власне
їхньою творчо-експериментальною діяльністю.
Випускник кафедри художньої кераміки ЛДІПДМ А. Бокотей, учень
Р. Сельського, К. Звіринського, Д. Довбошинського, а згодом — одна з
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найвидатніших постатей сучасного українського мистецтва та світового
мистецтва художнього скла розпочав творчий експеримент із цим матеріалом
на початку 70-х рр. саме в цеху ЛЕКСФ. А. Бокотей засвоїв багатий досвід
львівських склодувів старшого покоління, значну частину свого часу проводячи
безпосередньо біля гутних печей, багато експериментуючи зі скломасою,
опрацьовуючи нові методи декорування, формування внутрішнього простору,
застосування комбінованих технік і формотворчих засобів [6].
Витоки творчої праці А. Бокотея мають міцне підґрунтя: треба було
опановувати фах у самій гуті, зрозуміти технологію гутного скла. Звідси лежить
шлях до виготовлення популярних у той період ужиткових об’єктів, розмаїтого
скляного посуду [186].
Провідною лінією, квінтесенцією проектного мислення А. Бокотея є
образність. Матеріалізація ідеї найелементарнішими засобами формотворення,
виразне підкреслення таких характерних рис матеріалу як прозорість,
світлопроникнення, специфіка пластики гарячої маси лягли в основу проектів
«Імпровізація» (1980 р., прозоре скло, скловолокно, вкраплення із сульфідного
скла з кришталем, вільне формування), декоративні вази «Червоний» (1975 р.,
червоне скло, ніжки з прозорого скла, вільне формування, іл. А 4.1.1).
Унікальність останніх полягає у тому, що ніжки, на яких стоїть ваза (саме
вирішення для такого типу виробів як ваза було оригінальним та інноваційним)
витягнені із загальної маси, тобто з останнього набору. Таким чином, без
наліпів, з червоної брили вази «виростають» три прозорі ніжки. Цільність і
стриманість форми завершується розведеним відкритим горлом, яке є
досконалою композиційною складовою проекту, разом з гарячо-червоним
локальним колористичним вирішенням і напруженою силуетною лінією.
Понад двадцятилітній досвід роботи А. Бокотея в гутному цеху ЛЕКСФ
— це безперервний процес експериментування з формою, технікою, декором,
внутрішнім простором, кольором і фактурою. В основі дослідження «Спосіб
декорування гутних скловиробів спіралевидною ниткою» (1982 р.) лежить
опрацювання нової технології декорування, що не вимагає особливих

120

підготовчих операцій. Розроблений метод дозволяв розширити можливості
декорування гутного скла при створенні і унікальних, і серійних виробів.
Художник опрацював спосіб декорування пустотілих скловиробів з нанесенням
зображення всередині об’єму (1982-1984 рр.). Загалом, у 80-х рр. А. Бокотей
розробив цілу низку експериментів зі способу декорування цільносформованих
(непродутих)

скловиробів

методом

виконання

об’ємно-просторового

зображення всередині об’єкта (серія «Об’єкти в просторі», «Склоскопи» 19831985 рр.). Довготривалими експериментами художникові вдалося, всупереч
технологічним стереотипам, розмістити всередині цільного товстостінного
виробу об’єкти з різних матеріалів: керамічний торс «Мамай», сталевий
дзвоник, галієва кулька, вольфрамові нитки (іл. А 4.1.2).
Український мистецтвознавець О. Федорук у науково-популярному
виданні «Маестро художнього скла Андрій Бокотей» слушно зазначає:
«Заслугою А. Бокотея в царині мистецтва скла є те, що він виступив у ролі
реформатора й генератора творчих задумів та ідей, приніс у мистецтво іскру
новизни,

запаленої

вогнем

експерименту.

А. Бокотей

підняв

рівень

експерименту до висот мистецької образності» [186, с. 63].
Можемо сміливо стверджувати, що ідейні та пластичні пошуки митця
стали базисом для формування наступних поколінь львівських митців.
У творчому доробку А. Бокотея знаходимо кілька десятків зразків
декоративно-ужиткових ваз, виконаних для тиражування у склоцеху ЛЕКСФ
упродовж 70-80-х рр. Характеризуючи багатий спектр виробів, виконаних
упродовж цього періоду, бачимо постійне прагнення митця до експерименту —
не лише технологічного, але й формотворчого. У 70-х роках, на початку роботи
А. Бокотея зі склом, у формах ваз прочитується також попередній досвід автора
з керамікою: приземкуваті масивні форми, горловина завужена та згодом
розкрита, як у штофах, обмежена кольорова гама, експресивний декор. У вазах
з арт. 5845, 5846 (іл. А 4.1.3, A 4.1.4) застосовано хаотичний декор з
комбінованої шпіновки з грубою крихтою із сульфідно-цинкового, синього та
марганцевого скла по всій формі прозорої банки. Водночас художник
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застосовує один технологічний прийом декорування у різних формах —
квадратній і циліндричній. Ваза з арт. 6346 (іл. А 4.1.5), натомість, виконана в
гарячій червоно-коричневій колористиці з використанням для декорування
карбіду бору, який утворив прозорі хаотичні бульбашки по всій формі виробу.
Уже на початку 80-х рр. в асортименті продукції з’являються вази з
притаманною для зразків А. Бокотея масивною формою та так званою
«спідницею» угорі: ваза з арт. 6345 (іл. А 4.1.6), виконана у співавторстві з
П. Думичем, при всій монументальності та складності форми зберегла легкість і
витонченість завдяки, власне, пелеринці у верхній частині та філігранності
ребер на боках. До виразності форми додається ще насиченість декору, де на
прозорій основі розташовані в нерегулярному порядку масивні плями
червоного, коричневого, білого та смарагдового кольорів. Подібна комбінація
двох незалежних і виразних формотворчих елементів зустрічається в інших
зразках, наприклад, з арт. 6722 (іл. А 4.1.7), проте вже в набагато спокійнішому
поєднанні. Біла основа у формі сплюснутої кулі пропорційно вдало
скомбінована з відкритою пелериною, яка додатково зчеплена нижніми краями
до основної форми. Контрастність форм доповнюється колористичною
виразністю, оскільки внутрішня гарячо-червона барва, розкрита у верхній
частині, домінує над білою основою. Щоправда, на останній для врівноваження
густо розташовані плями з кольорової крихти.
Доволі часто А. Бокотей, усупереч традиційним формам, експериментує з
горловиною, вивернутою назовні, як у вазі з арт. 6376 (іл. А 4.1.8), при цьому
основний декор експонуючи власне на самій пелерині. Ваза декорована
сульфідно-цинковою та червоною грубою крихтою та формованою в керику
банкою після шпінування. Своєрідним елементом є також окремо дочіплена
стопка з прозорого скла, що нечасто зустрічалось у зразках цього періоду.
Подібну стопку бачимо ще в кількох зразках А. Бокотея, у тому числі з
арт. 6672 (іл. А 4.1.9), з делікатним декором у формі пелюстків з червоного,
білого та коричневого скла. Додатковим експериментальним елементом є
розведене та вивернуте назовні горло. Ці незначні, проте суттєві моменти
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формування основи й завершення є абсолютно відповідним доповненням до
простої кулеподібної основи вази. Простота й мінімалізм наповнені складним і
водночас витонченим декором, при цьому залишається підкреслена автентична
прозорість скла.
Ваза з арт. 6435 (іл. А 4.1.10) суттєво вирізняється в асортименті того
періоду, наділена рисами сучасного формотворення, притаманними для
західного декоративно-ужиткового скла. Квадратна в основі форма насиченого
напівпрозорого коричневого кольору декорована по всій поверхні карбідом
бору. Верх вази розведений і ажурований різного розміру отворами. При цьому
форма розведеного верху вирівняна відповідно до квадратної основи
натягуванням отворів по кутах.
Набагато більшою декоративністю і багатством характеризується вазакубок авторства А. Бокотея з 1981 р., арт. 6410 (іл. А 4.1.11). Проте
найважливішим у цьому зразку є те, що «статус» кубка йому надано лише
формально — за допомогою зовнішніх декоративних наліпів, які умовно
розділяють форму традиційної вази на дві частини: ніжку та чашу. При цьому
декором підкреслено напрямок — верхня частина скерована догори, нижня у
бік ніжки. Для доповнення межує декоративна фальбанка посередині декору.
Основна банка формована в керику, а звінчення розкрито у специфічний спосіб,
без класичного «відмахування», додатково декороване прозорими наліпами,
покладеними на банку з чотирьох боків.
Наступною групою зразків ваз, які виконав А. Бокотей у співавторстві з
І. Мацієвським, є серія експериментів із сульфідно-цинковим склом і
кришталевою крихтою у 1982-1983 рр., арт. 6617, 6619, 6914 (іл. А 4.1.12 — A
4.1.14). На білу основу виробу накладено масивну шпіновку, попередньо
сформовану з кришталевою ниткою у формі спіралі. Декор, який асоціює до
венеційської нитки, тут не мав на меті створити тривимірне зображення, а
навпаки — підкреслити складну комбіновану площинність, яка досягається
доволі простим прийомом.
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1986 року серед зразків автора часто зустрічаються об’єкти, сформовані у
тиходутий спосіб. Тут прочитується пошук чистого заданого силуету, що було
би важко досягнути у спосіб вільного формування: арт. 7867, 7987 (іл. А 4.1.15,
4.1.16). Водночас, якщо в першому зразку яскраво-червоного кольору увага
концентрується винятково на лінії силуету, то в другому форма збагачена
регулярною відкритою пелериною. При всій монументальності, висота цієї вази
сягає заледве 8 см.
У другій половині 80-х у доробку автора з’являється важлива для
творчості серія експериментів з внутрішнім простором цільної скляної форми.
Цей експериментальний хід мав відображення і в тиражних зразках, проте вже
у простіших, придатних для чисельного виробництва техніках. До цієї плеяди
належать зразки з арт. 7707, 7996-8000, 8559-8561 (іл. А 4.1.17 — A 4.1.25).
Звичайно, вазочки мали винятково декоративний характер і були тиражовані в
порівняно невеликій кількості. У більшості форм бачимо невеликий дзбанок з
кольорового скла, замкнений у формі великого цільного прозорого дзбанка чи
символічної карафки. Декоративний кольоровий елемент усередині виробу
формувався безпосередньо на дещо видовженому наборі прозорого скла, а
згодом поетапно набиралась і закатувалась гаряча скломаса. Наприкінці
доклеювалось і формувалось горло чи ручка.
До найяскравіших зразків авторства А. Бокотея належать фруктовниці,
що входили в комплекти з вазами: арт. 6029, 6030 (іл. A 4.1.26, A 4.1.27), арт.
6420 (іл. A 4.1.31) та арт. 6555, 6557 (іл. A 4.1.29, A 4.1.30). Перші дві
фруктовниці з 1980 р. виконані в максимально класичній формі: одна з рівним
краєм, інша — у формі хвилястої пелерини. Декоровані вироби у спосіб, який
часто використовував тоді художник при виконанні зразків — імітації
венеційської нитки, комбінованої з коричневого та червоного скла.
Дуже виразним за формою та технікою виконання є зразок з арт. 6420 (іл.
A 4.1.31) у комплекті з вазою, який у повному сенсі вирізнявся серед зразків
того часу. Мінімалістичний підхід до колористичного вирішення, нестандартна
форма з відтягненими отворами підкреслюють прагнення автора до творчого
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експерименту. До речі, це наочний приклад, коли у каталозі продукції
зазначений один автор — майстер-гутник, а фактично дизайнером був
професійний художник: ваза з арт. 6435 (іл. 4.1.10) в аналогічному стилі і з
однаковим

способом

виконання,

записана

як

твір

І. Мацієвського.

Фруктовниця, натомість, — у співавторстві з А. Бокотеєм.
Два наступні зразки з арт. 6555, 6557 (іл. 4.1.29, 4.1.30) є частинами
комплекту з кількох елементів: чотири салатниці різного розміру, ваза на
цукерки та попільниця. Автор знову звертається до простих експериментальних
форм, де силует побудований на широкій стійкій основі звуженої згори умовної
ніжки і різною мірою широко відкритим верхом. Форми салатниць
повторюються у різних розмірах, цукерниця і попільниця, натомість
відрізняються і пристосовані до утилітарних потреб. Верхня розведена
площина попільниці прим’ята в чотирьох місцях для місця під цигарку. У вазі
на цукерки характерно широко відкриті поли, подібно до тарілки. Форма,
натомість стабільно стоїть на широкій монолітній ніжці. Важкості та
приземкуватості додатково надає локальний коричневий колір основи виробу.
Верхня пелерина кожного з елементів набору інтенсивно декорована грубою
венеційською ниткою, подібно до інших зразків А. Бокотея того періоду. При
цьому, якщо на салатницях чітко виражена спіраль і проміжки між
почерговими пасмами, то в цукерниці ця межа майже зовсім знівельована й
шпіновка покладена впритул. Цей хід створює враження, ніби венеційський
декор був покладений у вертикальному напрямку.
Ще одна фруктовниця авторства А. Бокотея з арт. 6377 (іл. A 4.1.28)
звертає на себе увагу неординарним декором, де акцент поставлено на великих
бульбашках. Ваза декорована спіральним грубим шпінуванням біло-синьокоричневого кольору, а по всій поверхні локалізовані нерегулярні великі
бульбашки повітря. Це певною мірою створює враження виробничого браку,
коли недостатньо щільно закатана шпіновка, проте тут автор свідомо
використав цей прийом для декорування. Основа відкритої фруктовниці легко
відформована в керику й має нерегулярне дно.
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Як і більшість художників, які брали участь у розробленні проектів
склопосуду на ЛЕКСФ, А. Бокотей працював над зразками наборів для пиття. У
продовження серії декоративно-ужиткових об’єктів різного призначення,
виконаних упродовж 1980 р. з використанням венеційської нитки, художник
створив набір з карафки і чарки з арт. 6194 (іл. А 4.1.32). Проста форма
прозорої

карафки

з

квадратною

основою

декорована

спіралевидною

перекрученою шпіновкою чорно-білого кольору. Стопка рівної округлої форми
з легко розведеним вінцем.
Винятковим багатством форми й декору вирізняється набір з арт. 7883 (іл.
А 4.1.33), який складається з високої фігурної карафки, виконаної тиходутим
способом і чотирьох стопок на фігурних ніжках, які за силуетом органічно
доповнюють карафку. На зразках помітно виділяється великий прозорий залив.
Фіолетово-червона основа елементів набору декорована вертикальною білою
ниткою із сульфідно-цинкового скла. Біла шпіновка через реакцію з основним
кольором має нерегулярний край і надає виробам своєрідної мармурової
фактури. Завдяки використанню форми для виконання об’єктів з набору,
художникові вдалося витримати досконалі співвідношення пропорція —
розмір, що наділяє цей комплект посуду особливими естетичними рисами та
вирізняє його серед інших зразків.
Ще один зразок авторства А. Бокотея виконаний з використанням
технології видування у форму та за характером і формальними ознаками
якнайкраще відображає ужиткове призначення набору для компоту, арт. 7984
(іл. А 4.1.34). Тут опукла форма дзбанка увінчана широкою розкритою та
загнутою з двох боків тарілкою. Завдяки такому експерименту з формою
художник надав кшталт носика для наливання не завдяки традиційному
відгинанню, а способом деформації всієї розведеної площини горла. Таким
чином, виконавши функціональний елемент, автор додатково створив
індивідуальний характер і оптичне враження призначення саме для компоту. На
відміну від складної форми дзбанка, склянки в комплекті прості, присаджені, з
грубим прозорим заливом. Комплект для компоту декорований щільно
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покладеною грубою шпіновкою з крихти синього та білого кольорів, додатково
«прочесаною» вертикально.
Одним з корифеїв львівської гути та авторів багатьох способів
декорування ваз був майстер-склодув Б. Валько, авторству якого належать чи
не сотні зразків. Заслужений майстер народної творчості Б. Валько працював
переважно над створенням наборів декоративного посуду. Його кубки
«Гетьманські» (1972 р., темно-вишневе скло, наліпи на ніжках із безбарвного
скла, численні повітряні пухирці), «Мерехтіння» (1973 р., голубе скло,
видування, ліплення), «На свято» (1973 р., синє й червоне скло, видування,
вільне формування, ліплення) відзначаються виразною монументальністю.
Застосовуючи різноманітність технологічних прийомів і способів декорування
(кракле, металізація і відновлення, змішування кольорів, присипки карбідом
бору) майстрові вдалось утримати цілісність і простоту форми, водночас
підкреслюючи урочистий характер посуду.
Серед ранніх проектів майстра бачимо захоплення декоруванням тонкою
лінійною шпіновкою, яка надавала виробам ажурності, стрункості та певною
мірою нав’язувала до венеційських настроїв, арт. 5925, 6603, 6604 (іл. А 4.1.35
— A 4.1.37). На напівпрозорій основі коричнево-фіолетового марганцевого скла
накладене біле сульфідно-цинкове. При поступовому роздуванні та формуванні
нитка розтягувалась і набувала тонкості.
Згодом склодув напрацював спосіб декору, який вирізняв його проекти —
так звана «мармурова фактура», досягнута хаотичною та нерегулярної товщини
шпіновкою з різної фракції кольорової крихти. У арт. 6653 (іл. А. 4.1.38) цей
прийом зустрічається вперше й помітно, що техніка перебуває лише на
початковому етапі еволюції. Цільна біла маса вази із сульфідно-цинкового скла
по всій поверхні вкрита нерегулярними різнокольоровими смугами. У цьому
зразку надто чітко виражена контрастність фактури, що згодом зникне у
зразках наступних років. Останні вази у виконанні Б.Валька стануть
культовими для всіх поціновувачів українського гутного скла й матимуть
вишукану мармурову фактуру.
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Якщо в попередньо описаному зразку майстер вдається до хаотичності
накладання декору, то вже у вазі з арт. 6654 (іл. А 4.1.39) кольорова шпіновка
задана діагонально-вертикальним рухом по напівпрозорій блакитно-білій
основі. Аскетична діжковидна форма обох зразків притаманна творчості
Б. Валька.
Уже в наступній вазі з арт. 6757 (іл. А 4.1.40) автор вдається до щільного
наповнення декором. При цьому залишаються натяки на вертикальні тонкі
розтяжки, як у зразках з арт. 6603 та 6604. На цій вазі характерно для
колористичного вирішення у творчості Б. Валька поєднані коричнево-білочервоні барви шпіновки на темно-синій основі.
У композиційній групі ваз з арт. 6927 та 6928 (іл. А 4.1.41, A 4.1.42)
майстер знову вдається до активного заповнення фактури при максимально
простій формі виробу. Як і в більшості ваз авторства Б. Валька, тут присутнє
завужене, рівно відкрите горло. Гаряча жовто-зелена основа покрита
шпіновкою з акварельними переливами та локальними плямами коричневого
кольору.
На вазі з арт. 8808 (іл. А 4.1.43) знову зберігається мармуровий декор
кольоровою крихтою, але тут відсутня хаотичність, а кольорова пляма
продумано розташована у вертикальній позиції на сплюснутих боках вази
синього кольору з прозорими дрібними бульбашками.
Два наступні зразки можна вважати хрестоматійними для творчості
Б. Валька — арт. 7075, 7076 (іл. А 4.1.44, A 4.1.45). Біло-блакитна плутана
шпіновка покриває поверхню фіолетової вази, при цьому в окремих місцях
шпіновку майстер спеціально перекрутив з допомогою пінцета, надаючи форму
квітки. Цей зразок був прийнятий до тиражування у рекордній кількості 500 шт.
При наявності гарячої маси марганцевого скла у горшковій печі, його
виконання займало невелику кількість часу при доволі високій ціні готового
виробу.
Простотою і форми, і декору вирізняється комплект авторства Б. Валька з
арт. 6001 (іл. А 4.1.46), виконаний 1979 р. Синя класична форма дзбанка та
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горнятка з прозорою ручкою декорована технікою «кракле»3. Виконаний
пізніше набір для пиття з арт. 6117 доповнює ряд зразків ваз і посуду, які
виконав майстер у подібному стилі з використанням прочесаної у двох
протилежних місцях тонкої білої шпіновки на синій основі виробу. Ще іншу
техніку склодув застосував у комплекті з арт. 6222 (іл. 4.1.47), де монотонна
основа легко димчатого кольору декорована в дрібномв керику, перекручена,
створюючи спіральний оптичний ефект.
На відміну від легкої чистої фактури попередніх наборів для пиття, зразок
з арт. 6728 (іл. 4.1.48) щільно заповнений грубою кольоровою шпіновкою, що
надає йому масивності та певної недолугості. Насичена коричнева плутана
нитка створює важке враження і, власне кажучи, не особливо заохочує
візуально до споживання напою всередині карафки.
Одним

з

професійних

художників,

які

виконували

зразки

для

виробництва на ЛЕКСФ, був випускник кафедри художньої кераміки ЛДІПДМ
(1965 р.), а згодом завідувач кафедри художнього скла Б. Галицький. Художник
виявив авторські новації в декоруванні та формотворенні. До традиційної
технології декорування кракле художник додав матову фактуру завдяки
нанесенню піску на поверхню набору. Новим ходом декорування у поєднанні з
різними кольорами була серія квадратних штофів [181]. Серед тиражних зразків
авторства Б. Галицького: штофи з набору «Синій» (1972 р., півтонове темносинє скло, прозорі наліпи, вільне формування), серія фляг «Самоцвіти» (1972 р.,
безбарвне скло, декороване кольоровою крихтою, вільне формування або
видування у відкриту форму).
Серед ваз, які запроектував автор, вирізняється робота 1989 р. з арт. 6872
(4.1.52). Темний колір вази досягнуто комбінацією сульфідно-цинкового та
смарагдового скла. По всій поверхні розташовані пухирці, виконані з
допомогою карбіду бору. При цьому на смарагдовому склі пухирці реагують,
3

Техніка полягає у швидкому зануренні готової банки у воду, а згодом у легкому піддуванні у вікні кухи або
печі. При цьому верхній потрісканий набір в силу роздування банки зсередини розходиться і утворюються
нерегулярні площинки, прорізані рівчаками.
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забарвлюючись у золотисто-мідний колір. Виразним акцентом у формі є
надрізи у верхній частини вази. Відзначаємо вдалу комбінацію вишуканого
глибокого кольору, збагаченого золотистими плямами, з увінчаною акцентом
простою формою.
У проекті Б. Галицького з арт. 5999 (іл. 4.1.49), виконаним наприкінці
1979 р., проста форма циліндричних чарок доповнена карафкою з квадратною
основою та округлим корком. Напівпрозора в основі з розтяжкою догори
карафка зеленого кольору декорована жовтою спіралевидною шпіновкою.
Келихи, натомість, дещо нагадують зразки М. Павловського, виконані на
Львівському склозаводі №1 ще до початку роботи склоцеху ЛЕКСФ:
монотонна основа декорована щільною тонкою шпіновкою активного кольору.
У результаті аналізу робимо висновок, що Б. Галицький надавав перевагу
високим витонченим формам, при цьому акцентуючи власне на силуеті, а не на
навантаженні декором. Два наступні комплекти для пиття є досконалим
прикладом такого підходу автора до проектування склопосуду. Набір для пиття
з арт. 7859 (іл. А 4.1.50) виконаний з бригадою Р. Жука. Високий дзбанок
молочного напівпрозорого кольору декорований у нижній частині продутими
міллефіорі. Таким чином декоровані й горнятка, додатково відформовані в
керику. Інший комплект з арт. 8368 (іл. А 4.1.51) виконаний з бригадою
І. Мацієвського 1987 р. Ліроподібні склянки та дзбанок з традиційним силуетом
декоровані тонкою вертикальною шпіновкою, яка візуально підкреслює
надмірне прагнення до акцентування витонченої форми. Молочна напівпрозора
основа виробів декорована тонкою шпіновкою червоного та смарагдового
кольору.
У переліку корифеїв українського гутництва слід згадати творчість
склодува О. Гери з його естетично витонченими, осмисленими та віртуозно
виконаними виробами. Серед творів майстра особливої уваги заслуговують
зразки гутного посуду («Дзбан», 1970 р., зелено-трав’янистий півтон, прозоре
скло, вільне формування, ліплення; ваза «Зліт», 1973 р., безбарвне скло,
додатки у вигляді вертикальних смуг із жовтого та синього скла, видування у
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відкриту форму; набір посуду «Північне сяйво», 1971 р., безбарвне скло,
видування, ліплення, кракле; «Фляга», 1970 р., безбарвне скло, плями з
червоного скла, вільне формування, ліплення). Надзвичайно виразним у цьому
контексті є набір «Місячні стежинки» (1972 р., безбарвне скло, наліпи у формі
спіральних ниток зі скла з кольоровою крихтою, вільне формування), де поряд з
традиційними формами миси чи вази автором впроваджує квадратної форми
карафу, овальні плесканку та пляшку із втягнутою та склеєною серединою за
принципом народного куманця. При цьому потрібно зазначити, що всі об’єкти
в наборі вільно формовані, а їхні пропорції дотримані з бездоганним відчуттям
композиції.
Серед анімалістичної пластики, яку виконав О. Гера, вирізняється
посудина «Великий баран» (1971 р., безбарвне скло, вільне формування, наліпи
та декорування траплями), де майстер звертається до традиційних українських
гутних мотивів, своєрідно інтерпретуючи на власний спосіб і форму, і декор.
Індивідуальне переосмислення образу гутник вдало демонструє у посудині
«Червоний птах» (1970 р., безбарвне скло, наліпи з безбарвного і червоного
скла, видування, вільне формування), яка вирізняється делікатністю і
витонченістю форми, доповненої ажурними елементами. «Червоний птах»
О. Гери — це досконалий зразок сучасної інтерпретації традиційних способів
формотворення та звернення до асоціативного трактування анімалістичного
мотиву.
З неперевершеною віртуозністю виконав О. Гера вази «Традиція» (1973
р., синє скло, продуті наліпи, видування, вільне формування), де доволі
товстостінна

брила

використовувалася

декорована
при

виконанні

продутими
традиційних

наліпами

(ця

техніка

українських

посудин

анімалістичного характеру, а також часто застосовувалась у середньовічному
північноєвропейському посуді) та «На пам’ять» (1973 р., червоне скло,
формоване в керику, наліпи з безбарвного скла), у якій вдало поєднана
врівноважена форма з агресивним декором з розрізаних прозорих наліпів на
горлі.
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На відміну від свого колеги Б. Валька, автор зосереджує більшу увагу на
формотворчих якостях власних зразків. Це чітко прочитується у жовточервоній вазі з арт. 6012 (іл. А 4.1.53) з квадратною основою та легко
втягненими стінами й розкритим, так званим маханим горлом. У наступному
зразку, виконаному у співавторстві з С. Мартинюком, арт. 7894 (іл. А 4.1.54),
майстер збагачує грубою зовнішньою шпіновкою з прозорого скла доволі
просту циліндричну форму з ненав’язливим декором у формі двоколірних
похилених смуг.
Серед простих форм, які виконав О. Гера разом з С. Мартинюком,
вирізняється ваза з арт. 7896 (іл. А 4.1.55), де на прозорій основі виробу
нанесено спіралеподібну смугу з кольорової крихти на білій основі, а згодом
відтягнено у двох протилежних місцях у напрямку набеля. Проста і вишукана
ваза набула популярності серед покупців.
Набагато складніша і технологічно, і в характері ваза з арт. 8581 (іл. А
4.1.56). Форма вази складається з двох незалежних частин, хоча фактично була
сформована з однієї банки. Нижня кулеподібна основа з масивним заливом
оптично приземлює вазу, хоча значно більший за розмірами верх розкритої вази
домінує

в

композиції

завдяки

складному

графічному

навантаженню.

Технологічно ваза виконана подібно до техніки застосування венеційської
нитки, проте тут використовувалася шпіновка в гарячому стані.
На перший погляд, ваза О. Гери та С. Мартинюка з арт. 8812 (іл. А 4.1.57)
дещо схожа за фактурою до зразків Б. Валька. Проте тут автори застосували
комбінований спосіб декорування — з допомогою шпіновки з різнобарвною
крихтою, покладеною у формі мушель і покритої по всій поверхні банки
грубофракційною крихтою. До того ж, форма вази збагачена зам’ятими краями
відкритого горла.
Олексій Гера вважався справжнім майстром виконання декоративних
кошиків. Склодув для основи часто використовував цільне сульфідно-цинкове
або криолітове скло, декороване хаотичною темною шпіновкою різної
конфігурації, арт. 7670, 7726 (іл. А 4.1.58, A 4.1.59). У цих зразках майстер для
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декорування наліпів використовував плоскі траплі, хоча зазвичай вживалися
фігурні. Обидва кошики поставлені на основу, т.зв. «п’ятак». Внутрішній
контрастний колір першого зразка смарагдовий, натомість другого —
блакитний. Додатково колір оптично формує ободок на фігурному завершенні
чаші. Інший зразок, арт. 8582 (іл. А 4.1.60), з криолітового скла в основі,
декорований перекрученою кольоровою шпіновкою по всій поверхні, при
цьому не закатаною, яка добре зберегла фактуру. Декоративні наліпи виконані з
використанням пінцета, а не траплів, у формі завитків, а не площин.
Дещо

схожий

за

інтенсивністю

зразок

фруктовниці

О. Гери

у

співавторстві з С. Мартинюком, арт. 8035 (іл. A 4.1.61). Прозора основа виробу
декорована яскравою спіралевидною шпіновкою зеленого й червоного
кольорів. Банка сформована в керику, розкрита хвиляста чаша стоїть на
«п’ятаку».
Різні прийоми декорування використовував О. Гера при виконанні
наборів для пиття. На відміну від інших майстрів, у різних роках бачимо
захоплення митця зовнішніми наліпами: арт. 5764 (іл. А 4.1.62), арт. 6039 (іл. А
4.1.64), де нескладна форма дзбанка збагачена інтенсивно опрацьованою
короною з прозорого скла; арт. 7817 (іл. А 4.1.68) з символічним рівним
пояском навколо форми дзбанка й горняток у місці нижнього кріплення ручки;
арт. 6581 (іл. А 4.1.65) з трояндами на чотирьох боках квадратної карафки й
декорованим назовні корком. При цьому автор, здавалось би, не ускладнював
процесу

напруженим

і

трудомістким

внутрішнім

декором.

Часто

використовувалася банальна спіральна шпіновка: арт. 5764 (іл. А 4.1.62), арт.
6013 (іл. А 4.1.69), арт. 6581 (іл. А 4.1.65), арт. 7850 (іл. А 4.1.66); тонка
вертикальна шпіновка: арт. 5991 (іл. А 4.1.63); декоративні плями з крихти, або
міллефіорі: арт. 6013 (іл. А 4.1.69), арт. 7817 (іл. А 4.1.68). Автор рідко вдавався
до ускладнених форм виробів, працюючи переважно на основі елементарних
класичних форм.
Віртуозною майстерністю вирізняються проекти весільного посуду
авторства подружжя членів НСХУ, учасників міжнародних симпозіумів
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гутного скла і численних виставок Р. Гудими-Білоус — випускниці ЛДІПДМ
(1981 р.) і В. Білоуса — провідного майстра-склодува на ЛЕКСФ (1976-2005
рр.), а згодом на кафедрі художнього скла ЛНАМ (від 2005 р.), лауреата
Обласної премії в галузі культури, літератури, архітектури та мистецтва в
номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» імені З. Флінти (2003 р.).
Мистецтвознавець З. Чегусова слушно стверджує: «Лірико-поетичний
талант Р. Гудими-Білоус усіма своїми гранями розкрився в її декоративноскульптурних композиціях «Цвіт папороті» (1988 р.), «Проліски» (1991 р.),
«Мереживо дивних казок» (1997 р.), «Пісня березового гаю» (1998 р.), «Дерево
пізнання» (2014 р.). У мистецькій обдарованості досвідченого гутника
В. Білоуса особливо переконують його

скульптурні «Ню»,

зокрема серія

«Пробудження» (2010 р.)» [199, с. 64].
Чашу весільного фужера з арт. 7710 (іл. A 4.1.72) виконано з накладом
білого сульфідно-цинкового скла. Цільна ніжка, забарвлена грубою крихтою
оранжевого кольору, відформована в керику та перекручена з відлитим денцем.
Сполучення ніжки й чаші декороване прозорими наліпами з надрізами та
завитками.
У наступних зразках стопа фужера виконана в класичний спосіб, методом
розведення з допомогою двох складених дощечок. Чаша кубка з арт. 8072 (іл. A
4.1.73) виконана з двох накладів контрастних кольорів — внутрішній зелений і
зовнішній

червоний.

Витягнута

ніжка

декорована

двома

пелюстками,

обробленими траплями. Зовсім інший за формою, з акцентом на великій чаші
фіолетово-коричневого кольору, фужер з арт. 8073 (іл. A 4.1.74). Якщо чаша у
фужері доволі простої форми, то ніжка складена з трьох окремих частин і
декорована завитками. Незважаючи на багатий і складний декор ніжки,
оптично за формою домінує чаша.
Абсолютно іншим за характером є фужер з арт. 8074 (іл. A 4.1.75), де
основна увага акцентується на декоративному, з відтягненими наліпами персні,
який символізує обручку. Перстень у доповнення до витонченої ніжки
виконаний з набору, сформованого в керику та перекрученого у спосіб, який
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часто застосовувався у венеційському склі. Червоного кольору чаша
приплюснута в основі.
Ще одним оригінальним зразком у цій категорії продукції є келих з арт.
8600 (іл. A 4.1.76). Знову автори вдаються до збільшеної чаші у формі
коктейльного фужера, а ніжка декорована у формі символічного персня, цього
разу цільного й оточеного кольоровою венеційською ниткою червоного
кольору. Згори персня накладені перекручені завитки з прозорого скла, які,
можливо, і зайві, але надають келиху рис виробу класичної української гути.
Фужер з арт. 8710 (іл. A 4.1.77) декорований у манері відвертого
наслідування венеційських зразків. Сполучення ніжки і чаші виконане у формі
трьох з’єднаних куль і декоровані символічними драконами, чиї доволі
реалістичні голови швидше нагадують змій. Хоча це враження нівелює
кучерява оздоба тіла, виконана з густо перекрученого прозорого накладу.
Вишуканим мінімалізмом внутрішнього декору та насиченістю зовнішної
фактури характеризувалася творчість одного з найстарших майстрів-гутників,
які формували підвалини українського гутного скла радянського періоду,
Й. Гулянського.
Один з перших зразків, виконаних з використанням декору методом
відтягування гарячої скломаси по формі, що згодом повторювався у творчості
чи не всіх гутників фабрики, є ваза Й. Гулянського червоного кольору,
виконана 1978 р., арт. 5739 (іл. А 4.1.78). Подібного характеру вази в різних
конфігураціях і різного авторства тиражувалися на фабриці фактично до кінця
її функціонування і прикрашали чи не кожну домівку країни.
Іншим академічним зразком, спосіб декорування якого згодом зустрічався
у більшості авторів, є ваза з арт. 5973 (іл. А 4.1.79). На рівній діжкоподібній
формі з відкритим горлом нанесено шпінування з білої та коричневої крихти,
яке згодом «прочесане» по вертикалі від кінчика до набеля. Цей хід часто
зустрічався у різних декорах не тільки ваз, але й решти видів продукції ЛЕКСФ.
Метод відтягування, який застосував Й. Гулянський, суттєво вдосконалив
інший майстер-віртуоз і вірний послідовник галицької школи гутної пластики

135

В. Драчук. У співавторстві з молодшим майстром І. Шуманським були виконані
вази з різного кольору півтонів (червоний, жовтий, абрикос), арт. 6535, 6858,
7684 (іл. А 4.1.80 — A 4.1.82). Поверхня вази по гарячому набору розтягувалась
у кількох місцях, причому розтягування могло надаватися і в певному порядку,
і хаотично.
У притаманному для себе стилі В. Драчук виконав зразок з арт. 7681 (іл.
А 4.1.83): основа за тим принципом, що й вази автора, з використанням керика і
відтягування скломаси яскраво-червоного кольору, прозора ручка декорована
кольоровою квіткою вгорі та двома квітками в місцях приєднання до чаші.
Василь Драчук працював і над анімалістичною гутною пластикою
декоративного характеру. Загалом митець створив кілька сотень зразків
скульптури малих форм [202, с. 42-43].
У авторському доробку майстра зустрічаються зразки фруктовниць і
тарілок. Десертний набір з арт. 6216 (іл. A 4.1.86) виконаний із півтону
абрикосового кольору зі спіралевидною шпіновкою з кольорової крихти.
Простота декору відповідає мінімалістичній формі: розведена тарілка в
гарячому стані легко опущена вниз, що надає площині хвилястої нерегулярної
форми.
Набір В. Драчука з арт. 5847, виконаний у співавторстві з І. Шуманським
(іл. 4.1.84), завдяки масивним накладам з прозорого скла назовні набору,
створює враження кришталевого об’єкта. Нескладне декоративне вирішення
докорінно змінило візуальне сприйняття простої форми пляшки, яка є в основі
карафки. Вісім вертикальних наліпів, видимо покладених на «плечиках» банки,
повторюються на чарці, створюючи таке саме оптично збагачене враження. При
виконанні цього набору використане винятково безбарвне скло, що на свій
спосіб підкреслює оптику застосованого ефекту масивних накладів.
Наступний набір, авторства В. Драчука та І. Шуманського з арт. 6886 (іл.
А 4.1.85) абсолютно інший за характером виконання і сприйняття. Тут акцент
робиться на кольорі та внутрішньому декорі, а не на формі. Карафка з простим
силуетом, з перетиснутою при основі та легко розведеною вгорі шийкою,
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накрита масивним кулеподібним корком. Склянка в комплекті також дотримана
у цьому формальному стилі. Основа виробу молочно-білого кольору,
декорована прочесаною шпіновкою жовто-коричневого кольору.
Серед цієї плеяди слід також згадати склодува П. Думича — автора серії
пластики, інтерпретованої на основі зразків традиційного українського гутного
посуду (скульптура «Риба», 1973 р., жовто-зелене скло, наліпи з безбарвного
скла, вільне формування, кракле, повітряні пухирці (іл. 4.1.87); скульптура
«Лев» (іл. А 4.1.88), 1973 р., безбарвне скло, внутрішній наклад зі світлозеленого скла, наліпи з безбарвного скла, вільне формування.
Певним мінімалізмом, але водночас граціозністю вирізняється кубок з
арт. 6408 (іл. А 4.1.89), авторства П. Думича. У традиційний для своїх зразків
спосіб майстер декорує верхню чашу червоного кольору. Вертикальні пасма
надані способом формування банки в керику. Кубок вирізняє витончена
видовжена форма, яка оптично задана масивнішою верхньою частиною. Ніжка
кубка також нав’язує формою до чаші, проте тут лише легко помітний слід від
формування в керику.
Петро Думич часто використовував при проектуванні наборів посуду
різнопланові шпіновки — вертикальні, горизонтальні рівні, відтягнуті й
прочесані, динамічні діагональні. Т.зв. «павутинка», виконана швидкими
рухами від набеля до кінця банки, використана в наборі для пиття з арт. 6053
(іл. А 4.1.90). Молочна основа виробів покрита тонкою вертикальною
нерегулярною синьою ниткою. На елементах комплектів з арт. 6068, 6514 (іл. А
4.1.91, А 4.1.94) автор застосував грубу й інтенсивну шпіновку темного
кольору, рівномірно прочесану догори виробу. Набір для пиття «Півник» (арт.
6088, іл. А 4.1.92) також декорований протягненою горизонтальною
шпіновкою, проте тут основний акцент ставиться на декорі ручки, корка й
дзьобика, формуючи образ півня. Також дещо складніший за формотворчими
ознаками набір з арт. 6689 (іл. А 4.1.93), де в керику виразно сформована
карафка до половини банки, а у склянки відформоване денце. Декорований
набір тонкою діагональною шпіновкою біло-червоного кольору.
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У наборі з арт. 6647 (іл. А 4.1.95) Р. Жук застосував мінімалістичний
підхід до декору з використанням карбіду бору на зеленій основі виробу. При
цьому лише легко підформована в керику банка дзбанка й склянки. Подібний
прийом декорування в керику майстер застосував у комплекті з арт. 6733 (іл. А
4.1.96), додатково перекрутивши банку, створюючи враження перехресного
декору. Основа виробу — червоного напівпрозорого кольору. Додатково
сформовані декоративні ручки з прозорих наліпів з обох боків карафки та з
одного боку склянки.
Набагато насиченіший декор і продумана форма дзбанка в наборі до
пиття, який виконали Р. Жук і Б. Валько 1987 р., арт. 8447 (іл. А 4.1.97).
Видовжена форма дзбанка з прямими стінками, які поступово звужуються від
основи вгору, доповнена горнятками, відформованими від руки. На дзбанку та
горнятках доліплені прості ручки з безбарвного скла. На білій основі всіх
елементів набору накладена плутана нитка червоного кольору. Додатково в
кількох місцях зроблено наклади у формі круглих плям заготовкою з грубої
кольорової крихти. Цей набір можна вважати одним з найбільш вдалих за
поєднанням естетичних, функціональних і виробничих якостей. Доволі
нескладний при виконанні декор позиціонує зразок на місці бестселерів свого
часу, завдяки ефектності, контрастності та виразності.
Однією з ранніх робіт з 1979 р. авторства майстра-віртуоза Р. Жука є
кубок з арт. 5851 (іл. А 4.1.98). Традиційно кубки складалися з двох частин —
ніжки й чаші. Для збагачення форми майстер використав на ніжці два зарізи
пінцами, моделюючи при цьому вручну, а не у формі. У місці стику ніжки з
чашею додатково зроблено декоративний наклад, перекручений пінцетом. У цій
роботі вирізняється проста й монументальна, легко відкрита циліндрична
форма чаші. На фіолетовій чаші видніють димчасті розводи, надані сульфідноцинковим склом.
Наступний кубок у цій серії з арт. 5853 (іл. А 4.1.99), виконаний у
подібній стилістиці, проте глибокого синього кольору. Тут автор звертається до
простіших форм, уникаючи надмірного збагачення та контрастності. Ніжці
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кубка надано легко приплюснуту з чотирьох боків форму. Спільною рисою з
попереднім зразком, окрім способу надавання кольорового декору білим склом,
є також декоративний обідок на місці стику двох частин кубка.
Кубок авторства Р. Жука з арт. 7781 (іл. А 4.1.100) виконували у двох
кольорах: фіолетовому та яскраво-червоному. При цьому ніжка була
насиченішого

кольору,

а

чаша

продувалася

до

прозорого

півтону.

Розмежовувала дві частини прозора куля. Помпезність складеної з трьох частин
форми підкреслена декоративними зовнішніми наліпами з прозорого скла.
Додатково декорована наліпами також межа між трьома частинами. На чаші
ледь видніють ребра, надані способом формування банки в керику.
Вишуканості силуету кубка надає ліроподібна форма чаші.
Останній з арт. 8505, на відміну від інших виробів цієї категорії авторства
Р. Жука, характеризується відносною скромністю і декору, і форми (іл. А
4.1.101). Основа чаші й ніжки виконана з прозорого скла. Чаша з відтягненою
бульбашкою із заливом, у нижній частині — з відформованими перснями.
Декорований кубок чотирма плямами з кольорової крихти на сульфідній основі.
У проекті набору для пиття з арт. 6513 (іл. А 4.1.103), виконаному 1980 р.
у співавторстві Р. Жуком з П. Думичем, використаний традиційний спосіб
прочісування кольорової шпіновки. Дотримана також класична форма
квадратної карафки та циліндричних чарок.
Проекти ваз І. Мацієвського вирізняються складністю і майстерністю
виконання, пошуком власної авторської інтерпретації традиційних методів
декорування, прагненням до неповторності та образотворчості.
Оригінальний за технікою виконання метод І. Мацієвський застосував
при виконанні вази з арт. 6832 (іл. А 4.1.104). Щоправда, тут майстрові вдалось
удосконалити та наділити власними ідеями традиційну вазу з відтягуваннями.
У доповнення фактури гутник виконав наскрізні отвори у верхній частині вази,
що дозволило також виконати відтягування корони виробу вгору. Подекуди по
основі вази смарагдового кольору прямують білі нерегулярні вертикальні
пасма. У комплекті з вазою була виконана також фруктовниця з арт. 6833 (іл. A
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4.1.108). Автор інтерпретував спосіб декорування зразків, впроваджений
А. Бокотеєм, де краї декорувались відтягнутими проколами. Інша тарілка
авторства І. Мацієвського з арт. 8357 (іл. A 4.1.109) густо декорована
кольоровою біло-синьою ниткою у традиційній хвилястій формі та червоними й
оранжевими великими плямами. Інтенсивний кольоровий декор накладався на
прозору банку без підкладу.
У двох наступних вазах І. Мацієвського з арт. 8760 та 8761 (іл. А 4.1.105,
A 4.1.106), виконаних 1988 р., виразно прочитується ілюстративність.
Безперечно, натхненням

для

виконання

цього

зразка була співпраця

І. Мацієвського та А. Бокотея, оскільки власне в цей період останній багато
експериментував з попередньо підготовленими та підігрітими пластинами. Тут,
щоправда, майстер застосував декорування безпосередньо в гарячому стані,
використовуючи сульфідно-цинкове скло та кришталеву нитку.
Надзвичайною

відповідністю

пропорцій

та

елегантністю

доволі

стриманого й водночас виразного декору характеризується ваза-кошик,
авторства І. Мацієвського, арт. 8118 (іл. А 4.1.107). Синя чаша кошика
оздоблена грубими наліпами з кольорової крихти у формі квітів на кожній з
чотирьох приплюснутих граней. Прозора ручка прикріплена до широко
відкритої, з відведеними фалдами пелерини. Вінце ручки декороване
невеликого розміру кольоровою квіткою. Ця форма з подібним декором
виконувалась у різній кольоровій конфігурації. Змінам підлягали також
декоративні елементи і чаші, і ручки кошика.
Авторську

оригінальність

демонструє

у

виконанні

декоративно-

ужиткових ваз львівський художник І. Онищук, арт. 8374, 8515 (іл. А 4.1.114, А
4.1.115). Його вироби комбіновані з двох форм — кулеподібної основи зазвичай
одного кольору та розкритої прозорої тарелі з білою сульфідно-цинковою
шпіновкою, яка додатково прочесана на окремих зразках. Завдяки такому
розв’язанню створюється велика можливість формування зразків у різній
конфігурації.

Часто

завдяки

прозорості

створюється враження, немов вази окрилені.

та

вигнутій

структурі

тарелі
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Значно складніші за формою і декором проекти наборів для пиття
І. Онищука, які за характером дещо претензійні та не завжди відзначаються
пропорційністю і вишуканістю. Доволі нетрадиційна форма використана у
дзбанку й горнятку з набору для пиття з арт. 5869 (іл. А 4.1.110). Додатково на
форму, яка нагадує пісочний годинник, накладено спіраль з прозорого скла,
декоративні наклади в місцях кріплення ручки. Ручка, до речі, також вигнута в
не надто ергономічну форму. Набагато простіший і естетичніший набір,
виконаний 1980 р. з арт. 6239 (іл. А 4.1.111). Прості витягнуті рівностінні
форми

дзбанка

й

горнятка

білого

кольору

декоровані

відтягненими

вертикальними лініями червоного й коричневого кольору. Два наступні зразки
декоровані грубими прозорими наліпами. При цьому, якщо в арт. 6570 (іл. А
4.1.112) наліпи виконують хоча б символічне функціональне призначення,
оптично приклеюючи ручку до основи виробу, то в наборі з арт. 6741 (іл. А
4.1.113) вони ускладнюють форму і, в певному сенсі, обтяжують сприйняття.
Перший набір виконаний у доволі важкій колористичній гамі з використанням
смарагдового й медового скла. Другий, дещо легший — чистий медовий.
Одним з найбільш заслужених для розвитку та відродження традицій
гутного виробництва є майстер-склодув М. Павловський, який належить до
династії гутників: його дід і батько жили у с. Люберська Гута на Житомирщині
та працювали в с. Кодри Київської обл. Після війни А. Павловський із сином
Мечиславом переїхали до Львова, де працювали на склозаводі [202, c. 333-338].
Перші роботи М. Павловського датовані початком 1950-х років: фігурний
посуд у вигляді тварин і птахів, людських постатей, вази, графини, штофи,
кухлі, попільнички, виконані з кольорового чи прозорого скла й декоровані
традиційними для української гути засобами — кольоровими скляними
нитками, наліпами, рифленням тощо (карафа «Гарбуз», 1957 р., голубе скло,
спіральне рифлення; штоф «Осінній», 1968 р., коричневе півтонове скло, вільне
формування, вм’ятини у формі овалів; «Келих», 1972 р., безбарвне скло,
вертикальні смуги зі скла коричневого й зеленого кольору, видування,
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ліплення; «Тарілка», 1976 р., безбарвне скло, додатки у вигляді темно-зеленого
скла, численні повітряні пухирці, вільне формування) [166, c. 70].
Віртуозна майстерність М. Павловського особливо яскраво проявляється
у творчих експериментах із серії «Мрії про Венецію», де гутник досконало
виконує декорування виробу філігранню і в певному симбіозі поєднує
традиційні венеційські техніки з народними українськими (плесканка, 1973 р.,
безбарвне скло, біла венеційська нитка, ліплення, вільне формування; келих
«Морський коник», 1973 р., безбарвне скло, венеційська нитка, вільне
формування, ліплення, іл. А 4.1.128).
У доробку майстра часто трапляються вироби на анімалістичну тематику
(посудина «Мамонт», 1970 р., фіолетове й безбарвне скло, вільне формування,
іл. 4.1.126; скульптура «Диво-риба», 1970 р., безбарвне та кольорове скло,
вільне формування, ліплення; скульптура «Сова», 1974 р., безбарвне скло,
вільне формування, ліплення). М. Павловський, як і більшість львівських
майстрів-гутників, неодноразово звертався до інтерпретації традиційних
українських штофів у формі тварин (посудина «Ведмідь», 1971 р., зелено-синій
півтон, продувні наліпи з безбарвного скла, вільне формування, іл. 4.1.127).
1964 року Мечиславові Павловському, першому серед гутників,
присвоєно почесне звання «заслужений майстер народної творчості».
У

доробку

одного

із

засновників

львівської

школи

гутництва

М. Павловського виділяються вишуканістю та граціозністю чотири проекти
декорованих ваз із застосуванням т.зв. прочісування. Ваза з арт. 6773 (іл. А
4.1.116) належить до найвідоміших і найпопулярніших зразків майстра. Біла в
основі ваза була покрита тонкою прочесаною блакитною ниткою та доповнена
міллефіорі. Невелика за розміром (висота 19 см) ваза характеризується
делікатністю і водночас виразністю декору на чистій, достатньо класичній
формі.
1986 року майстер-віртуоз виконав три зразки, які суттєво вирізняються
на тлі асортименту склоцеху того періоду. Виріб з арт. 8010 (іл. А 4.1.117)
зберігає класичну форму для так званих «маханих» ваз. При цьому слід
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звернути увагу, що майстер використовує метод доліплювання прозорої круглої
стопки до основи виробу. Темно-синю основу виробу декорує витончена пляма
з ажурною білою ниткою, яка створює враження тривимірності, та кольорове
око з міллефіорі. Інша частина вази згори донизу декорована рівною сіткою з
білої нитки. Подібна структура декору застосована у вазі з арт. 8011 (іл. А
4.1.118). Бачимо той самий хід з використанням прозорої шпіновки зі
спіральною білою ниткою та виразні контрастні міллефіорі в центрі закручених
плям. Цього разу, щоправда, основа виробу напівпрозора, з молочним
відтінком, наданим сульфідно-цинковим підкладом. Форма також дещо
відрізняється — класична ваза завершена чорним ободком з регулярними
вм’ятинами. Знову, як і в попередньому та наступному зразках, автор
застосовує прозору круглу стопку на дні виробу.
Ваза з арт. 8013 (іл. А 4.1.119) завершує цю тріаду і, мабуть, увінчує її з
огляду на вишуканість стилю, витонченість виконання, легкість фактури та
відповідність сучасним течіям у художньому склі того періоду. Напівпрозора
молочна база виробу повністю вкрита вертикальним декором з прозорої
шпіновки з перехресною спіральною сульфідною ниткою. Створюється
враження використання техніки венеційської нитки. Класична махана форма
вази досконало гармонує з легким декором і надає їй граціозності та
монументалізму.
Два

різні

за

характером

зразки

посуду

належать

авторству

М. Павловського. Тарілки з набору для печива, арт. 6384 (іл. A 4.1.122)
виконані 1981 р. Прості форми тарілок синьо-зеленого кольору підкреслено
декоровані відвертими зовнішніми наліпами у вигляді великих «малинок».
Додатково дві з них розташовані на протилежних краях, що спричинило так
зване «поведення» форми, коли тарілка деформується у двох напрямках під
впливом ваги накладеного близько до набеля скла. Спершу здається, що такий
спосіб декорування не зовсім притаманний корифеєві української гути, та
спадщина склодува настільки велика й різноманітна, що, переглядаючи вироби,
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постійно зустрічаєш пошуки нових шляхів формування і обробки художнього
скла.
Наступні зразки, з арт. 8014, 8017 (іл. A 4.1.120, A 4.1.121), виконані 1986
р. у більш традиційному для майстра стилі, з використанням венеційської нитки
та міллефіорі. Комплект складається з чотирьох елементів: ваза, цукерниця,
тарілка, фруктовниця. Завершення форми кожного виробу виконане в
подібному стилі, проте у різних формах: ваза і фруктовниця ліроподібної
форми мають розкритий верх, обмежений чорним ободком; цукерниця у формі
регулярної кулі має прим’ятий пінцетом у кількох місцях край без обідка;
тарілка має рівностінну відкриту форму.
Мечислав Павловський, при всій віртуозній майстерності, не вдавався до
ускладнення форми, а шукав способів досягнення естетичних вершин простими
засобами. Проекти наборів посуду майстра — це простота у вишуканій версії з
дотриманням кращих традицій народного гутництва. Часто дрібні, малопомітні
елементи ставлять акцент і насичують виріб характером. Легкий і невимушений
за формою і декором набір з арт. 5909 (іл. А 4.1.122) виконаний 1979 р. з
використанням міллефіорі на білій основі. Вишуканий глечик класичної форми
з набору з арт. 5913 (іл. А 4.1.124) колористично витриманий у холодній гамі:
біла основа виробу вкрита грубою, відтягненою у двох місцях шпіновкою
синього кольору. Тут варто звернути увагу на два елементи, які надають
простим формам елегантності: темний ободок на звінченні обох елементів і
продута ручка на глечику.
Третій

з

представлених

зразків

наборів

для

пиття,

авторства

М. Павловського з арт. 6829 (іл. А 4.1.125), тяжіє за характером до народної
кераміки і за формою, і за декором. Білий дзбанок плоскої форми декорований з
обох боків симетрично розташованими по колу міллефіорі із центральною
фігурою. У доповнення до розети на основному дзбанку, корок декорований
міллефіорі. На відміну від дзбанка, чарка виконана в простій формі білого
кольору.
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Одним з найбільш помітних майстрів-самородків, які розпочали
відродження гутного скла в Україні, вважається П. Семененко. Його фігурний
посуд

експонувався

на

великих

художніх

виставках,

чи

не вперше

представляючи на них українське радянське скло такого плану. Характерними
творами П. Семененка є цукерниця «П’ять півників» (1948-1949 рр., безбарвне
скло, доповнення у вигляді дрібних плямок з білого, чорного, бузкового скла
(кольорова крихта), вільне формування, ліплення), карафка «Двоголовий
ведмідь» (1970 р., безбарвне скло, доповнення у вигляді дрібних плямок з
червоного, жовтого, білого, голубого кольорів, вільне формування, ліплення) та
інші твори, виконані в гутній техніці обробки скла [181].
Свій талант у майстерності виконання творчих задумів засвідчив заслужений майстер народної творчості М. Тарнавський, який працював у багатьох
жанрах — анімалістиці, скульптурі, побутовому та декоративному посуді,
об’ємно-просторовій композиції, вітражі і т. ін. (дзбан, миска з набору для
десерту «Вишневий» (1974 р.), скло темно-фіолетового кольору, ручки з
безбарвного скла, вільне формування, горизонтальне зарізання; посудина
«Барило» (1968 р.), півтонове темно-фіолетове скло, наліпи з безбарвного скла,
видування, ліплення). Специфіка для таких зразків своєрідна — простота їх
виконання в тиражуванні при збереженні авторського задуму, і в пластиці, і в
кольорі. Його відомі твори «Святкова ялинка», «Леви» випускалися великими
накладами [181].
Доволі нетрадиційний прийом у декоруванні ваз використав майстерсклодув І. Чабан при виконанні зразка з арт. 6478 (іл. А 4.1.129). Біла основа
вази з сульфідно-цинкового скла декорована зовнішніми наліпами з кольорової
крихти. При цьому наклади виконували на останній набір у напрямку від
набеля до краю, з виразним акцентом на початку. На вазі присутній також
контраст фактур — основа з ідеальним полиском скла та шовковисто-матові
кольорові наклади. У цій формі не було необхідності відтягування країв при
відмахуванні, оскільки вони самі формувалися відповідно до маси кольорових
накладів.
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Іван Чабан використав для двох зразків вазочок-кошиків з арт. 7799,
78000 (іл. А 4.1.130, А 4.1.131) давній спосіб формування виробу на т.зв.
п’ятаку. Основа виробу тут будується не на базі продувної банки, а способом
пошарового накладання скла на плоский круглий п’ятак. Цей метод доволі
довготривалий і вимагає неабиякої майстерності склодува при нарощуванні
маси та утримуванні при цьому симетричності й рівноваги виробу. Декоративна
фактура надана з допомогою фігурних траплів, якими сплющені під кутом
паски гарячого скла кожного почергового шару. Ручка перекручена й
декорована наліпами, також приплюснутими фігурними траплями. Перший
зразок зроблено з прозорого, натомість другий — з медового скла, яке часто
варили в горшковій печі. Якщо в першому кошику декор надавали плоскими
рифленими траплями, то у другому цей прийом виконували інструментом з
півкулями на кінцях — таким, який використовували для формування у
скульптурній пластиці.
Салатний набір авторства І. Чабана, виконаний 1979 р., арт. 5814 (іл. A
4.1.132), декорований великими кольоровими плямами й двома фігурними
ручками з наліпами з прозорого скла. Цілком різниться від цього зразка набір
для салату з арт. 6970 (іл. A 4.1.133), який вражає простотою і лаконічністю
форми з делікатним, але виразним декором. Біла основа виробу у верхній
частині оздоблена тонкою шпіновкою червоного кольору. Низ салатниці
декорований двома великими локальними плямами з різнокольорової крихти з
протилежних сторін. Для збагачення форми на меншій тарілці червоній
шпіновці надано відцентровий рух.
Іван Чабан упродовж десятиліть роботи на ЛЕКСФ вдавався до різних
способів декорування і постійних пошуків форми. Майстер найчастіше
застосовував декорування за допомогою насиченого кольорового внутрішнього
декору. Зовнішні наліпи зустрічаються хіба що в зразках раннього періоду, у
1979-1980 рр. з арт. 5861 (іл. А 4.1.134) та 6022 (іл. А 4.1.135). Інколи
зустрічаємо доволі прості й легкі прозорі форми склопосуду, як у композиції з
арт. 6109 (іл. А 4.1.136), 6443 (іл. А 4.1.137) чи 6899 (іл. А 4.1.138). Проте,
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переважна більшість зразків, виконаних власноруч або у співавторстві,
починаючи з 80-х рр. вирізняється характерним насиченим кольоровим
декором з великими локальними плямами або грубою шпіновкою: арт. 6091 (іл.
А 4.1.139), 6507 (іл. А 4.1.140), 6561 (іл. А 4.1.141), 6808 (іл. А 4.1.142), 6900 (іл.
А 4.1.143), 6947 (іл. А 4.1.144), 6969, (іл. А 4.1.145), 7976 (іл. А 4.1.146).
Окремо варто відзначити два останні зразки. Перший, де дзбанок
виконаний у формі традиційного куманця, декорований насиченою плутаною
білою ниткою поверх безбарвної основи, вкритої різнокольоровими великими
плямами з накладеної грубої крихти. Другий, натомість, звертає на себе увагу
завдяки геометризованій формі основи виробу, додатково збагаченій фігурними
ручками, які підкреслюють гострі кути силуету. Декорована біла основа
виробів великими плямами, накладеними заготовкою з кольоровою крихтою.
Проте, якщо у цих зразках спостерігається певна системність у декоруванні, то
три зразки раннього періоду вирізняються із загальної маси напрацювань
І. Чабана. Це набори для пиття з арт. 5776 (іл. А 4.1.147), арт. 5829 (іл. А
4.1.148), арт. 6226 (іл. А 4.1.149). Тут здається, що декор є результатом або
невдалого експерименту, або спонтанного рішення. У перших двох зразках
була використана кольорова шпіновка з використанням техніки венеційської
нитки, хоча це ледь прочитується. В останньому, натомість, декор настільки
хаотичний, що важко уточнити техніку його виконання. Цей результат
досягнуто плутаною шпіновкою з грубою крихтою, проте повторити його у
хоча б схожій конфігурації буде неможливо.
Над виконанням зразків ваз багато працював художник-професіонал та
майстер-віртуоз Ф. Черняк. Його проекти вирізняються новаторством і
пошуком сучасних форм відповідності до запитів епохи.
Головний художник ЛЕКСФ Ф. Черняк — людина широкого творчого
діапазону, в чиїй особі поєдналися знання професійного художника та вміння
майстра-склодува. Творчий шлях митець розпочав в умовах промислового
виробництва в цеху гутного скла ЛЕКСФ. Від початків роботи цеху Ф. Черняк
працював

у

бригаді

з

виготовлення

дрібної

пластики.

Майстерності
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склодувного ремесла митець вчився безпосередньо у заслуженого майстра
народної творчості М. Павловського. Пройшовши фахову школу гутника,
Ф. Черняк повноцінно влився в роботу цеху, керуючись прагненням бачити в
продукті фабрики не лише утилітарне призначення, але й мистецьку вартість.
Тому не випадково перші виконані власноруч зразки виявили образне мислення
митця, неординарну організацію тектоніки форм. Тогочасні роботи художника
в жанрі анімалістичного фігурного посуду оригінально розкривали пластичні
якості скла через узагальнення форми. Це підтвердила експозиція серії
скульптурних форм «Пташки», яку художник репрезентував на міжобласній
груповій виставці 1964 р. [203, с. 295-303].
Уже в перших проектах зразків для малотиражного виробництва
авторства Ф. Черняка виразно прослідковується тяжіння до образотворчого
первня. Особливо характерним для тогочасної дизайнерської роботи митця є
штофи із серії «Маски» (1970 р., безбарвне скло, декороване кракле, наліпи з
кольорового скла, забарвленого крихтою, видування у форму або вільне
формування).
Від другої половини 70-х рр. відбувається процес становлення нового
характеру формотворення, який супроводжується активними авторськими
експериментами. Саме тоді Ф. Черняк починає пошуки нових форм, у яких
вивчає можливість удосконалення технічних прийомів обробки скла, прагнучи
трансформувати традиційні способи декорування у нові, експериментальні.
Підпорядкування технологічних принципів змістовому навантаженню твору
через вирішення образно-пластичних проблем виразно прочитується у
малотиражних зразках Ф. Черняка (ваза «Пелюстки», 1974 р., медове скло,
видування, вільне формування, витягування, хаотичне декорування рифленими
траплями; таріль «Червоний мак», 1973 р., прозоре скло з уведенням
червоного).
Творчі експерименти митця, спрямовані на пошук нових способів
обробки та виявлення індивідуального трактування пластичних якостей
скломаси, сприяли тому, що 1984 р. Ф. Черняк розробив і запровадив у
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виробництво на ЛЕКСФ нову форму декорування скловиробів на основі
відновлення реакцій окислів металів. Нанесення на поверхню скловиробу
присипок або занурювання гарячої скломаси в порошок окису марганцю чи
хрому створює ефект різних кольорових відтінків і надає поверхні матовості
[202, c. 164].
Комплексний підхід до творчості дав можливість Ф. Черняку впродовж
роботи на ЛЕКСФ створити понад 800 зразків для серійного виробництва: вази,
дзбанки, штофи, тарелі, свічники, декоративна скульптура, яким притаманні
чітка функціональність форм, вдале поєднання кольорової гами, вишуканість
декору й особлива настроєвість.
Найхарактернішими для творчості художника є два зразки, виконані 1986
р., арт. 7958 і 7959 (іл. А 4.1.150, А 4.1.151). Слід зазначити, що власне того
року Ф. Черняк брав участь у Першому міжнародному симпозіумі гутного скла
у Новому Борі (Чехословаччина) разом з кількома десятками корифеїв
художнього скла з усього світу. Безперечно, це вплинуло на творчість
художника. Вази червоного й синього кольору в класичній формі «маханки»
декоровані продувними наліпами. Схожий прийом часто використовував у
своїх проектах чеський дизайнер П. Глава.
Суттєво вирізняється авторства Ф. Черняка кубок-ваза з арт. 5943 (іл. А
4.1.152), сформована з цільної банки, а не складена з двох частин, як більшість
виробів у цій групі. На червоній основі кубка нанесено синьо-білі вертикальні
пасма. Легко сформований діагональний рух надає виробу динамічності та
об’ємності, а логічним підсумком у цій формі є перекручені фальбанки т.зв.
«спідниці», якою увінчаний кубок.
Оригінальні пропорції закладені у виробі з арт. 6314 (іл. А 4.1.153), де
ніжка кубка виконує винятково функціональну роль, не звертаючи на себе
увагу ані багатством декору, ані формою. Усе візуальне навантаження
сконцентроване на верхній чаші з багатим декором з венеційської нитки,
покладеним у гарячому стані, й пишною «спідницею» на завершенні. Кубок
виконаний у червоному кольорі із синім графічним декором.
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Як і решта зразків авторства Ф. Черняка, який тривалий час обіймав
посаду головного

художника

ЛЕКСФ,

фруктовниці

й

тарілки

митця

вирізняються понадчасовістю дизайну, елегантною формою і новаторством
декору. Три елементи фруктового набору з арт. 5787 (іл. A 4.1.154) виконані в
одній формі різних розмірів. Локальний червоний колір легко збитий білим
підкладом із сульфідно-цинкового скла. Два протилежні кінці простої відкритої
форми відтягнені пінцетом, при чому один у напрямку назовні, а другий
досередини. Трохи простіший за формою та характером набір «Весна» (арт.
6209, іл. A 4.1.155), виконаний у співавторстві з І. Чабаном 1980 р. Розведена й
опущена вниз тарілка декорована грубою кольоровою крихтою.
Набагато яскравішим від попереднього є зразок з арт. 6634 (іл. A 4.1.156),
який знову поєднує простоту та лаконічність з витонченістю і елегантністю і
форми, і декору. Білого кольору тарілки з салатного набору оздоблені грубою
червоною спіралевидною шпіновкою, стягненою до центру в одному місці. У
цьому ж місці форма тарілки легко вм’ята досередини на гарячому виробі в
розведеному стані. Схожа техніка застосована у внутрішньому декорі тарілки з
арт. 6837 (іл. A 4.1.157), де додатково червона груба, стягнена у двох
протилежних кінцях смуга на прозорій тарілці збагачена внутрішньою
павутинкою із синьої нитки.
У багатьох зразках продукції кінця 80-х років Ф. Черняк використовує
спосіб декорування виробів з використанням продувних накладів гарячого скла.
Незважаючи на традиційність цього методу для української гути, тут за
зовнішніми ознаками такий декор абсолютно не тяжіє до класичних зразків.
Наклади з гарячого скла майстер розташовує близько до набеля з роздутою
банкою і продуває. Згодом, при розведенні вже на понтії, по краях формуються
оригінальні випуклості, які водночас відтягують поли відкритого виробу у
своєму напрямку під дією власної ваги. Такий хід застосовано у фруктовниці з
арт. 7963 (іл. A 4.1.158) з локальним темним кольором, наданим сульфідносмарагдовим накладом.
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Набір для пиття авторства Ф. Черняка з арт. 6725 (іл. А 4.1.159)
вирізняється досконалим силуетом у доволі простій формі. Вишуканий
мінімалізм декору вдало доповнює формотворчі властивості композиції.
Прозора основа виробу декорована однією великою темною плямою синього
або зеленого кольору, по якій покладено плутану білу нитку. Форму дзбанка
вирізняє широко розведена й вигнута верхня частина.
Як створджує З. Чегусова, «Ф. Черняк — митець, який працював на
ЛЕКСФ у склі майже без допомоги склодувів-виконавців, «фантазував» у
кольоровому склі біля гутної печі самостійно» [198, с. 65-66].
На тлі більшості досить класичної продукції з мінімалістичними
формальними

ознаками

вирізняються

зразки

ілюстративного

характеру

авторства Є. Шимоняк-Косаковської. У наборі посуду «Фігура» з арт. 6649 (іл.
А 4.1.161) елементарна форма напівпрозорого молочного кольору з дрібними
бульбашками

декорована

зовнішнім

фігурним

накладом,

зображаючи

символічний пояс і вишиванку. Наліпи на корку формують волосся і капелюх.
Чарки також декоровані такими самими зовнішніми наліпами в підтримку
композиції.
Оригінальністю форми та способу виконання характеризуються також
проекти С. Тимчак. Подібні за характером вази з арт. 7813, 7814 (іл. А 4.1.162,
А 4.1.163) з прозорого скла з кольоровими локальними плямами червоного,
коричневого й зеленого кольорів. Характерності вазам надають масивні
наклади з прозорого скла, розтягнені по боках плоскої форми у вигляді крапель.
У контексті нашого дослідження варто згадати провідних художників
Київського заводу художнього скла, які творили неодмінну складову
українського гутництва кінця ХХ ст., відіграли важливу роль у виробництві й
формуванні мистецьких якостей гутного посуду та були тісно пов’язані з
діяльністю львівських підприємств. Їхні вироби загалом відзначаються
багатством художніх форм, широтою асортименту, високою культурою
виконання.

При

цьому

твори

кожного

з

авторів

позначені

рисами,

притаманними лише їхнім творчим почеркам. Так, по-особливому виразно
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звучать прогресивні традиції народного мистецтва в переконливо образних
наборах І. Зарицького — диптих ваз «Кіновар» (1971 р., темно-червоне скло,
доповнення з білого сульфідного скла, вільне формування); карафа і склянка з
набору для лікеру (1971 р., безбарвне скло, доповнення зі скла жовтого та
бузкового кольору, вільне формування); декоративний ансамбль «Зимовий
етюд» (1974 р., безбарвне й голубе скло, доповнення у вигляді тонких ниток з
чорного скла, численні пухирці, вільне формування); композиція «Весна» (1982
р., прозоре скло з вкрапленнями коричневого та зеленого, гравіювання, іл. А
4.1.166); набір для лікеру «Гуцул і Одарка» (1967 р., жовте скло, червоне скло,
наліпи з прозорого та червоного, іл. А 4.1.167). І. Зарицький понад 20 років
працював на посаді головного художника заводу. Особливістю його творчої
манери є лаконізм і чіткість образного строю, що досягається вирішенням
простих форм, декору, локальністю кольорової гами, а також логічністю
мислення. Напрямок його мистецьких пошуків ґрунтується на традиціоналізмі,
що проявилось у зверненні до образів «старої гути». Для митця притаманні
стабільність обраних тем, прийомів декорування, синхронність розвитку
кількох напрямків [173, c. 48-50].
Сміливість мистецького експерименту і творчої інтерпретації вирізняє
численні вироби Л. Митяєвої: набір для води «Червоний» (1972 р., червоне
скло, ніжка з безбарвного скла, видування, ліплення, іл. А 4.1.168); набір
«Весільний» (голубе скло з додаванням нитки з білого сульфідного скла, наліпи
з безбарвного скла, вільне формування, іл. А 4.1.169); набір «Полонина» (1970
р., безбарвне скло, доповнення у вигляді горизонтальних смуг жовтого,
зеленого, синього кольорів, наліпи з безбарвного скла, вільне формування);
набір декоративних вазах «Ранок» (1980 р., прозоре скло з білою склониткою,
наклади з сульфідного та зеленого скла у нижній частині виробу, іл. А 4.1.170).
Л. Митяєва вважається засновником київської школи художнього скла, з чиїм
ім’ям пов’язане відродження гутної традиції на місцевому заводі. У своїй
науковій праці О. Сом-Сердюкова так характеризує творчість художниці:
«Твори Л. Митяєвої відзначаються міцно вибудуваними формами, яким вона
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завжди приділяла головну увагу. Поступові зміни у творчій манері митця
знайшли своє відображення у переході від конструктивно-геометричних форм
до більш пластичних та бароково-пишних з декоративними наліпленнями, а
згодом — до монументалізованої трактовки форм, де головним художнім
елементом виступала товща маси скла» [173, с. 48-50].
Мистецькою досконалістю та витонченістю силуету відзначаються
кришталеві й скляні набори посуду С. Голембовської: набір для води
«Перламутровий» (1971 р., біле сульфідне скло, наліпи жовто-коричневого
кольору, вільне формування); набір посуду «Літо» (1975 р., безбарвне скло,
доповнення у вигляді прозорих червоних плям, видування у форму, ліплення);
набір посуду «Курочка ряба» (1975 р., безбарвне скло, кольорова крихта
голубого, білого, оранжевого кольорів, видування у форму, ліплення на
окремих елементах). Певна граціозність у поєднанні з виразним гутним
декором притаманні всім творам С. Голембовської.
Авторка важливу увагу приділяла внутрішньому декору, при цьому часто
форма виробів не вирізнялась особливим характером. Виразним у цьому плані є
набір для десерту «Ягідка» (1975 р., іл. А 4.1.171), де складний і вишуканий
внутрішній декор відповідає сьогоднішнім мінімалістичним тенденціям:
вертикальне шпінування грубою білою крихтою на прозорій заготовці
доповнене плямами з червоного скла. Форма дзбанка й склянки залишається
доволі класичною, відповідною для цього періоду. Популярними для київського
художнього скла є також зовнішні наліпи з ненаведеного сульфідно-цинкового
скла.
Монументалізм, масивність форм поєднана зі стриманим декором,
класичне співвідношення пропорцій і декоративна виразність силуетів —
характерні риси проектів В. Геншке. Такими є ваза (1975 р., зеленувато-синє
скло, ручки світло-жовті, видування у форму, ліплення; ваза, 1975 р., темномедове скло, наліпи з безбарвного скла, вільне формування). Гутні роботи
художника характеризуються емоційністю та широкою палітрою образноасоціативного

ряду,

розкутістю

авторської

фантазії

та

вираженою
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індивідуальністю. Неодноразово прообразами його виробів були природні
об’єкти. В останніх роботах художника прослідковується тяжіння до пошуків
чистої форми та аскетично-стриманих кольорових вирішень [173, с. 48-50].
Характерні ознаки київської школи мають також вироби В. Затинайка,
А. Зельдич, В. Погребного. Ще один художник київського заводу О. Гущин
створив низку робіт в індивідуальній манері наприкінці 1960-х рр. У його
творах вдало поєднані відчуття стародавньої національної історії та тогочасне
конструктивне мислення.
Неординарним за формою є зразок з арт. 7743 (іл. А 4.1.165), який
виконав О. Гущин, що був впроваджений у тиражування на ЛЕКСФ у кількості
250 шт. Перш за все, звертає на себе увагу тиходута форма, що дуже рідко
застосовувалась у львівській школі. Різниться і сама силуетна лінія, де основа
вази значно ширша, ніж верхня частина. Стримана колористична гама
доповнювала естетику виробу. Нижня частина забарвлена в темно-коричневий
колір, натомість на верхній видніє розтяжка червоного з білим підкладом.
Оригінальним зразком із зовнішніми наліпами є штоф авторства
О. Гущина, виконаний також у склоцеху ЛЕКСФ з нагоди ювілею Київа, арт.
6915 (іл. А 4.1.164). На тиходутій циліндричній формі виконані наліпи з
печаткою, при цьому розташовані у відформованому посередині пляшки
жолобі. Увінчує штоф корок, який шпичастою формою асоціативно спрямовує
до золотоверхого Києва.
Прикметними рисами творчості С. Сміян є пошуки гармонії форми,
стриманість у виборі художніх засобів, тяжіння до класичної традиції, тонка
емоційність, пошук симбіозу декоративних форм у межах природного
середовища. Художниця віддавала перевагу гутним технікам обробки скла та
кришталю, пошукам пластичних вирішень у серії декоративних ваз, виконаних
упродовж 1976-1997 рр. на

Київському заводі художнього скла (іл. А 4.1.172,

А 4.1.173).
Певну новизну в тогочасну українську скляну пластику вніс художник
Київського заводу художнього скла І. Аполлонов. Привертають увагу його
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сервіз «Святковий» (1976 р., оранжево-червоне скло, наліпи з безбарвного скла,
видування, ліплення); скульптура «Дерево» (1973 р., безбарвне кришталеве
скло, видування, ліплення); скульптура «Звір» (1973 р., безбарвне кришталеве
скло, видування, ліплення, алмазне гранування); штофи із серії «Веселка» (1976
р., скло синього та червоного кольорів, наліпи з прозорого скла, вільне
формування). 1964 року І. Аполлонов створив оригінальну скульптурну
композицію з кришталю «Садок вишневий коло хати» (іл. А 4.1.174), якою
розпочав своєрідну серію скульптурно-об’ємних декоративних творів. У
подібному характері художник створив декоративно-пластичні композиції
«Торси», «Вітрильники», «Декоративний ефект», «Тополя» (іл. А 4.1.175), набір
ваз «Листя» (іл. А 4.1.176), «Сінокос» (іл. А 4.1.177), «Вітер» (іл. А 4.1.178) та
ін. [202, c. 333-338].
Талановитим українським майстром скляних скульптурних виробів був
київський художник А. Балабін. За роки цілеспрямованої напруженої роботи
митець створив чималу галерею зразків скульптури малих форм. Його доробок
складають загалом фольклорно-анімалістичні твори: «Дракон» (1969 р.,
кольорове скло, вільне формування, ліплення); «Дельфін» (1970 р., безбарвне
скло, вільне формування, рифлення, ліплення, іл. А 4.1.179); «Павич» (1969 р.,
кольорове скло, вільне формування, ліплення, іл. А 4.1.180); «Лама» (1970 р.,
безбарвне

скло,

видування,

вільне

формування,

рифлення,

ліплення;

«Сороконіжка», 1969 р., зелене скло, видування, вільне формування) та ін.
У проектах А. Балабіна виразно прочитується акумульований досвід
світової школи склопластики, поєднаний з українськими традиціями гутництва.
Водночас його творчий метод значно відрізняється від прийомів інших
майстрів-гутників. Для художника першочерговим у постановці завдання є
образ, натомість пластичне вирішення є лише інструментом його переказу.
Наприкінці 1960-х — початку 1970-х рр. на підприємстві, де працював
А. Балабін, освоїли виробництво з сульфід-цинкового скла та активно
впроваджували технології варіння кольорового. Сульфідне скло через
специфіку оптичних, колористичних і технологічних якостей відкрило нові
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можливості художникам, звільнило їхню свідомість від звичного погляду на
образність і декоративність. Новий матеріал вимагав сміливості поводження з
ним, виявлення притаманних тільки йому специфічних засобів вираження [173,
с. 48-50].
Проте з часом скло як дешевий матеріал, що потребує трудомісткої
обробки, на думку керівництва заводу, було збитковим, з чим і пов’язане
поступове переорієнтування виробництва на випуск кришталю. На цей період
творчості художника припадають твори «Баклани» (іл. А 4.1.181), або
«Розмова»

(1975

р.,

безбарвне

кришталеве

скло,

видування,

вільне

формування), «Слон» (1974 р., безбарвне кришталеве та сульфідне скло,
видування, вільне формування, ліплення, дрібні повітряні пухирці, іл. А
4.1.182), скульптурна композиція «Птаха» (1975 р., безбарвне кришталеве скло,
доповнення у вигляді тонких ниток зі скла чорного кольору, вільне
формування, видування) та ін. Бездоганне володіння ремеслом гутника, висока
культура виконання, здатність до образного трактування, тяжіння до
експериментів є складовими яскравої мистецької постаті А. Балабіна.
Однією з найвідоміших композицій художника є «Українські байки»
(1991 р., іл. 4.1.183). Віртуозно виконані елементи композиції у формі
зав’язаних мішечків з уміщеними всередині фігурками чортика та козака,
виконані з медового та прозорого скла. Ще один елемент композиції — карафка
зі скляним корком, увінчаним медовим півником. У композиції виразно
прочитується не тільки український народний мотив, але й традиції класичної
української гути, коли часто посудини для напоїв декорувались півниками, або
всередину, на дно карафи чи дзбанка вводили дрібні об’єкти (найчастіше
хрестики).
Оскільки у склоцеху ЛЕКСФ працювала бригада, спеціально створена для
роботи з художниками з усього СРСР, окремі зразки, виконані гостями, також
приймала художня рада і внесила до каталогу продукції, однак з дописом
«авторська 1 шт., у фонд «Червоної суботи» в салон» (йшлося про магазинсалон спілки художників «Художник», іл. А 3.1.1).
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Культовими

постатями

в

радянському

декоративно-прикладному

мистецтві є подружжя Л. та Д. Шушканових. У каталожних записах 1980 р.
фігурують два зразки авторства росіян з арт. 6125 та 6126 (іл. А 4.1.184, A
4.1.185). Доволі складні форми червоного та смарагдового кольорів декоровані
численними міллефіорі. Цей прийом часто зустрічається у творчості тандему.
До каталогу 1986 р. внесені ще два зразки латиської художниці
Ґ. Діджунайтіте, арт. 7907, 7909 (іл. А 4.1.186, А 4.1.187). При цьому
зазначається тиражна кількість 150 екземплярів. Вази виконані у традиційному
для прибалтійської школи стилі, де навантаження сконцентроване на складному
внутрішньому декорі, а не формі. У випадку першого зразка, декор з
кольорових плям і склонитки нанесений на коричневий наклад на червоній
основі. Ваза вирізняється образністю та ілюстративністю. У другому виробі
використано спосіб декорування кришталем по сульфідно-цинковому склі.

4.2.

«Компанія

«Галицьке

скло»:

інноваційний

досвід

гутного

виробництва
У наступній частині розглянемо продукцію підприємства, яке працювало
хоч і не довго, але вже у ХХІ ст. — «Компанії «Галицьке скло». У нашій роботі
увагу приділяємо винятково тій частині асортименту заводу, яку виконали
впродовж останнього року існування підприємства дизайнери Р. Пєляцкас,
В. Пауляускас, а також автор цього дослідження.
Колекція

мала

значний

успіх

на виставці

«Амб’єнте

2011»

у

м. Франкфурт (Німеччина), а підприємство отримало численну кількість
замовлень.
Принцип створення колекції полягав у проектуванні композицій, які
складалися з різної форми об’єктів з однаковим декором. Формами, які
найчастіше використовувались у кожній композиції, були: висока ваза, миска
(так звана «макітра»), куля, тарілка. Це — мінімальний комплект, проте окремі
елементи могли повторюватися в інших формах і розмірах. Треба підкреслити,
що саме такий метод формування колекції заслуговує особливої уваги, оскільки
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виробник пропонує замовникові надзвичайно широку палітру еталонів.
Обираючи окреслений декор, клієнт може замовити його у визначеній формі з
іншої композиції. Саме цей принцип активно використовували замовники,
оскільки кожен дбав про ексклюзивність власного асортименту.
У способі нанесення внутрішнього декору (кілька накладів на другу або
третю банку) дизайнери керувалися технологічною простотою, що давало
можливість скоротити час на виконання одного елемента. Таким чином, при
дотриманні відповідного розміру вази вдавалося досягти рівноваги у
співвідношенні «ціна — собівартість».
Необхідно також відзначити, що більшість клієнтів, з якими впродовж
2011 р. працювала ця компанія, належала до колишніх партнерів Вільнюського
склозаводу.

Відповідно,

покупці

надавали

перевагу

вже

знайомим

і

апробованим зразкам, уникаючи експериментальних декорів, а також яскравих
колористичних гам. Говорячи про колористику, слід у першу чергу зазначити,
що остання була обмежена палітрою доступних склопорошків, які також були
поставлені зі складу Вільнюського склозаводу. У палітрі не було відкритих,
яскравих кольорів. Стриманість і розмитість — основні характеристики
кольорової гами, які використовували литовські дизайнери в цій колекції. Це, у
свою чергу, спричинене також самою технологією забарвлення кольоровими
порошками. Навіть використання білої сульфідно-цинкової пудри не дає такого
щільного й насиченого покриття поверхні, як при накладі аналогічним склом із
цапфи.
Далі розглянемо окремі найпопулярніші зразки колекції «Компанії
«Галицьке скло», виконані здебільшого з використанням склопорошків.
Композиційна група з арт. АВD (іл. A 4.2.1, дизайн Р. Пєляцкас) є
зразковим прикладом використання реакції порошків. Група складається з
трьох елементів: таріль, висока ваза діжковидної форми та низька ваза з
широким горлом і звуженим денцем. Внутрішня поверхня ваз забарвлена у
білий колір. Назовні переважає темно-зелене тепле забарвлення, яке в певних
місцях світлішає і переходить до салатового з переливами. У тих місцях, де
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салатового порошку було більше, колір наближається до світлішого. Зміна
салатового кольору на темно-зелений відбулася завдяки реакції світло-зеленого
порошку (5770) із сульфід-цинковим (V034). Окрім того, відбулася зміна
салатового на темний у реакції з помаранчевою шпіновкою (V007), яка теж
потемніла в тих місцях, де зіткнулася із салатовим. Монолітна темна поверхня
декорована білою смугою з тонкою помаранчевою шпіновкою. Додатково, в
декорі

використаний

спосіб

місцевого

посипання:

біла

смуга

злегка

притьмарена реакцією і не має рівного краю. Кольоровим акцентом є червона
пляма, яка залишилася після накладання шпіновки — майстер навмисне
дотискав трубку-наборку зі сформованою кольоровою шпіновкою на виріб,
щоби залишити виразну пляму.
Саме реакція склопорошків у складній комбінації стала найважчим
елементом при подальшому тиражуванні. У цій групі технологічно важливим
була навіть кількість разів накладання склопорошку та його метод. Водночас,
не завжди достатньо проявлявся червоно-помаранчевий колір у декоративній
шпіновці. Проте на підприємстві було виконано кілька десятків цих зразків,
оскільки більшість замовників обирали саме цю композиційну групу.
Надзвичайною виразністю у поєднанні з ненав’язливим декором
вирізняється композиційна група з арт. ААВ (іл. A 4.2.2, дизайн Р. Пєляцкас),
сформована з чотирьох елементів: таріль, висока ваза круглої форми, висока
ваза плоска та низька ваза (так звана «макітра»). Додатковою характерною
рисою формування ваз є нерівний край вінця, що навмисне залишався для
надання ознак ручного виконання. Насичена темно-червона барва основи
виробу хаотично переплетена акварельними смугами темно-фіолетового
кольору, який місцями переливається у чорний. Внутрішня поверхня білого
кольору. У групі застосовано техніку декорування шпіновкою з порошком,
накладеним на заготовку з одного боку. Тричі вмочена заготовка у фіолетовий
порошок (2040) одним боком хаотично накладена безпосередньо на банку,
посипану червоним (V002). На червоному кольорі досконало помітно техніку
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накладання прозорого скла на порошок, у результаті чого утворилася
розмитість.
Варто також звернути увагу на насиченість білого підкладу: на вищій вазі
початкова банка була посипана менш інтенсивно, а тому білий не такий
активний, як на нижчій. Причиною цього може бути й те, що сульфід-цинкове
скло посипалося на початкову банку. У великих вазах відбувається більший
набір скломаси і банка сильніше роздувається перед формуванням, а відповідно
— розтягується колір. Тому при виготовленні великих виробів бажано
наносити кольорові порошки на максимально великі банки, враховуючи при
тому питання реагування кольорів. Згодом із цієї групи тиражованими були
лише висока плоска ваза та низька. Таріль і висока кругла ваза не набули
популярності серед покупців. У виготовленні тарілки це може бути спричинене
тим, що ниткоподібний декор не відповідав за естетичними якостями тому, що
оздоблював вази. При розкритті тарілки декор значно розтягується, оскільки
накладається не на останню банку, як у вазі, а у зворотному порядку
декорування — на початкові.
Делікатна фактура й чистота композиції вирізняє групу з арт. ІСС (іл. A
4.2.3, дизайн Р. Пєляцкас), яка складається з двох високих ваз. Напівпрозора
верхня частина вази плавно переходить у насичений білий в основі. Ваза
декорована мушлеподібними плямами, хаотично розташованими по всій
поверхні та рівно хаотичним шпінуванням такої самої структури. У проекті
застосовано декоративну шпіновку, попередньо підготовлену в керику.
Основна банка забарвлена червоним (V001). Наступний шар забарвлено
сульфідно-цинковим порошком (V034). По ньому накладено попередньо
підготовлену шпіновку, сформовану в керику на забарвлену тим самим білим
(V034). Шпіновка покладена і поздовжніми смугами, і круглими наліпами на
кшталт традиційних «малинок». На цьому зразку також дуже чітко виражений
ефект взаємодії прозорого скла з порошком на зовнішній поверхні набору.
У композиції з арт. ВАА (іл. A 4.2.4, дизайн В. Пауляускас) надзвичайно
вдало використано контрастне поєднання яскравого червоного з яскравим
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зеленим кольором, доповнених білим декором. Додатково делікатності та
прозорості надають акварельні розмивки, які виникли в процесі накладання
декоративних елементів з прозорого скла безпосередньо на поверхню банки,
посипану склопорошком. Три форми, що утворюють композицію, здавалось би,
не до кінця пасують одна до одної. Висока ваза пропорційно не відповідає двом
низьким — кулеподібній з вузьким горлом і регулярній формі та іншій, з
деформованими формою і горлом водночас. Основа виробу традиційно покрита
білим сульфід-цинковим склом (V034), на другій банці почергово нанесені:
ближче до набеля — зелений (V014), від набеля — червоний (V003). Окремо,
на металевій плиті з вифрезуваними паралельними заглибленнями насипано
білий порошок (V034). На плиту налито гарячу скломасу, заготовки накладені
на гарячу банку, безпосередньо на порошок, при тому білий залишився назовні.
На фото чітко видно відмінність між тим, як реагує зелений порошок на наклад
з прозорого, — змінює колір на світліший, і червоний, де різниця непомітна.
Незважаючи

на

технологічний

прийом,

застосований

у

проекті,

ця

композиційна група не набула популярності серед покупців і не була
тиражована на підприємстві у великій кількості.
Чітко виражена розтяжка від червоного згори та внизу до білого
посередині виробу вирізняє композицію з арт. ВВВ (іл. A 4.2.5, дизайн
В. Пауляускас). Дві форми складають групу — це діжкоподібна ваза середнього
розміру та відкрита миска. Основа забарвлена у білий (V034), після чого
зроблений набір, який посипано червоним порошком (V003) вибірково —
ближче до набеля і на кінці банки, таким чином, щоби середина залишилася
непокритою і проглядалась біла основа. Згодом, уже по зовнішньому набору,
виріб декоровано наліпами з чорного скла.
Холодна за стилістикою і колористикою, приваблює легкістю, чистотою і
прозорістю декору композиційна група з арт. АІВ (іл. A 4.2.6, дизайн
Р. Пєляцкас). Група сформована з трьох елементів: таріль нерегулярної форми;
висока плоска ваза звужена в основі та широко відкрита згори; плоска низька
ваза, за формою схожа до високої, але пропорційно змінена, відповідно до
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висоти. Акварельні розводи взаємодоповнюють локальні нерегулярні плями
синього кольору. Все це абсолютно органічно розташоване на сніжно-білій
основі виробу. Білий (V034) накладено кількома шарами на початкові банки. На
наступній банці зроблено широкий повздовжній наклад від набеля до набеля
коричневого кольору (V031), по якому черговим прийомом накладено
шпіновку з безбарвного скла. Там, де прозоре скло потрапило безпосередньо на
порошок, утворились акварельні смуги світлішого кольору, ніж основа накладу.
На білому, натомість, різниця не помітна. Згодом денце банки декоровано
темно-синьою грубою крихтою.
Як і в попередніх формах, тут свідомо використано нерівність краю
горловини на вазах, а також нерегулярність кола в тарелі. Щоправда, останнє
виникає також зі специфіки декору — де наклад зроблено від набеля до набеля,
що завідома деформує таріль при розкритті.
Наступна композиція з арт. ADB (іл. A 4.2.7, дизайн В. Пауляускас)
демонструє декорування склопорошком зовнішнього набору та шпінування
його безбарвним склом. Група складається з двох високих ваз: одна з відкритою
горловиною, друга діжковидна із закритою. Обидві форми звужені в основі. У
композиції дещо контроверсійно поєднані два кольори — охристо-червоний з
коричневими вкрапленнями та колір морської хвилі. Додатково контрастує
прозорість першого та насиченість другого. Застосовано також контрастність
фактур — матову поверхню основи зовнішнього накладу декоровано
блискучою хаотичною шпіновкою. Основна банка покрита червоним (V001),
натомість зовнішній наклад посипаний коричнево-фіолетовим (V031) і місцево
— «морською хвилею» (V016). Згодом по зовнішньому накладу нанесено
хаотичну шпіновку з прозорого скла.
Композиція з арт. АDC (іл. A 4.2.8, дизайн В. Пауляускас) складається з
трьох елементів: дві високі бочкоподібні вази зі звуженими горлами та мисамакітра. Тональний контраст кольору доповнює графіка чорної лінії, яка
виникла в результаті хімічної реакції порошків і певною мірою тяжіє до
гірських мотивів. Декор виконаний у техніці нанесення готового рисунка з
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робочого столу. При цьому викладений рисунок не вирізнявся складністю, як у
згаданих раніше творчих роботах. На графітній плиті почергово були насипані
смугами порошки: коричневий (V031), «морська хвиля» (V016), зелений
(V014), салатовий (5770), лимонний (V011а) та знову коричневий (V031).
Послідовність могла змінюватись, а тонка чорна смужка з’являлася завдяки
реакції салатового з лимонним. Низька ваза у формі миски стала бестселером
на ярмарку «Амб’єнте» у Франкфурті. Представниця американської мережі
супермаркетів замовила пробну партію ваз у кількості 2000 шт. Проте через
неспроможність керівництва «Компанії «Галицьке скло» повторити зразок, а
також певний непрофесіоналізм дизайнера при оформленні технічної карти,
замовлення було втрачене. Цей прикрий факт підкреслює важливість
правильного документування зразків і, до речі, став каменем спотикання та
причиною поступової відмови власника від дотування підприємства, а згодом і
його остаточного закриття.
На виробах з арт. АІС (іл. A 4.2.9, дизайн Р. Пєляцкас) вирізняється
графічне багатство декору: монохромне зображення складається з численних
хаотично переплетених розводів, ліній і плям. Водночас, незважаючи на
насиченість і контраст, у композиції прочитується легкість і ненав’язливість.
Група сформована з трьох елементів: таріль, висока плоска ваза з легко
звуженим горлом і низька плоска ваза. У способі декорування виробів з
композиційної групи застосовано поєднання одразу чотирьох уже описаних
технік. На білу основу виробу накладено хаотичну шпіновку, підготовлену в
керику та односторонньо замочену на цей раз не в порошку, а в дрібно змеленій
кришталевій крихті. У тому місці, де кришталь торкнувся сульфід-цинкового
скла, відбулася реакція і з’явився чорний колір. Декор водночас нанесений
паралельними смугами, що надається пазами керика. У місцях, де на шпіновці
не було кришталю, прозорий колір залишив лише акварельні розводи, як у
техніці накладання безбарвного скла безпосередньо на склопорошок. Подібно,
як і в групі ААВ, декор на тарелі дещо відрізняється від декору на вазах, проте
це ані не дисонує в загальній композиції, ані не нівелює естетичних якостей.
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Композиційна група з арт. CBA (іл. A 4.2.10, дизайн М. Бокотей)
складається з трьох елементів: таріль; низька ваза з відкритим горлом і
паралельними стінами, звуженими в основі; кулеподібна декоративна ваза із
сильно звуженим горлом. Елементи в композиції значно менші, ніж у інших:
таріль до 35 см у діаметрі, вази — до 15 см. Це спричинене потребою
виконання контрастного декору, що для великих розмірів буде неможливе.
Колористично у виробах використано нюансне поєднання розбіленого
блакитного в основі із насиченими темно-фіолетовими вертикальними пасмами.
Додатково поверхня вкрита регулярними бульбашками повітря. У композиції
застосовано ще одну техніку декорування: декор нанесено безпосередньо на
банку, яка була здеформована на фактурній плиті зі шпичастими виступамиголками. Основна банка забарвлена блакитним (5510), після чого заготовку
прокатано по фактурній плиті й вибірково нанесено фіолетовий порошок (2040)
трьома смугами. При наступному наборі на місці заглиблень сформувалися
повітряні пухирці.
Хоча теплий і позитивний настрій декору не сприяв популярності
композиційної групи серед замовників, з огляду на технологічне вирішення
композиція з арт. АВВ (іл. A 4.2.11, дизайн В. Пауляускас), яка складається з
двох елементів — таріль і миса-макітра, — увійшла до нашого дослідження.
Внутрішня основа виробу забарвлена в базовий білий (V034), натомість на
зовнішній банці поєднано два кольори: лимонний (V011а) та гарячо-червоний
(V001).

На

поверхню

останньої

банки

нанесено

декор

попередньо

приготовленою заготовкою з прозорою основою і темно-коричневим порошком
у пазах, що залишилися після формування в керику. При цьому наклади
формовані у вигляді плям-ґудзиків, які при роздуванні почали нагадувати квіти.
Зовсім інша за характером композиційна група з арт. АВЕ (іл. A 4.2.12,
дизайн Р. Пєляцкас) з вираженою аскетичністю і холодною колористикою,
вона складається із чотирьох форм, які дещо різняться від більшості. Висока
ваза має широко відкрите горло; таріль — чітко виражену основу, завдяки якій
форма швидше схожа на мису; середньої висоти миса вирізняється широкою
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основою та відкритим горлом. Та найсуттєвіше різняться низька плоска ваза зі
зміщеним горлом і нерегулярною округлістю, яка своїй формі швидше завдячує
випадкові, ніж задуму. Ця форма згодом створила неабиякі проблеми при
тиражуванні, у результаті чого її подальше виконання довелося доручити
майстрові-гутнику, який разом з дизайнером працював над прототипом —
Р. Венгриняку. У бригадах під керуванням інших майстрів повторити цю форму
не вдалося.
Колористично ця група відрізняється від решти насамперед барвою
внутрішньої поверхні. Якщо у переважній більшості зразків це білий, то тут —
контрастний синій (V021). Зовнішній наклад покритий білим (V034), по якому
накладено вертикальну шпіновку з кришталевої крихти. У результаті реакції
кришталю із сульфідно-цинковим склом утворилися широкі чорні смуги.
Важливо, що основними замовниками цієї групи були представники
північноєвропейських країн — Норвегії, Нідерландів, Литви та Німеччини. Цей
факт, до речі, дуже виразно прочитувався у ставленні до інших композицій.
Холодну й стриману колористичну гаму зазвичай замовляли з північних країн,
натомість гарячу та контрастну — з південних. Для прикладу, замовниками
наступних двох композицій були фірми з Перу та США (Маямі).
Композиційна група з арт. BED (іл. A 4.2.13, дизайн М. Бокотей)
складається з високої вази, низької кулеподібної зі звуженим горлом і низької з
широко відкритим горлом і паралельними стінами. Гарячий виразний декор
сформовано з використанням цапф і кольорової крихти, без застосування
склопорошків.

Внутрішню

основу

становить

червоний

колір,

який

перегукується з червоним назовні, хоча технологічно їх розділяє білий
прошарок, який надано для підкреслення контрастності. Зовнішній декор
надано трьома послідовно накладеними паралельними смугами, виконаними з
допомогою шпіновки з грубої крихти білого і червоного кольору та чорного і
червоного кольору. При цьому важливою є груба фракція крихти, яка залишає
помітні смуги, що за характером нагадують мазки пензля.
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Схожою і за характером, і за технологією виконання є композиційна
група з арт. KAD (іл. A 4.2.14, дизайн М. Бокотей), проте тут гарячо-червоний
колір внутрішньої основи замінено монолітним чорним, що надало враження
внутрішньої безкінечності. У зовнішньому декорі автор обмежився двома
кольорами — червоним і білим, накладеним подібно, як і в групі BED.
Щоправда, тут шпіновка з грубофракційною крихтою лише червоного кольору
накладена безпосередньо на поверхню, покриту білим сульфідно-цинковим
склом. Відрізняються дещо і форми виробів: середньої величини відкрита
миска з паралельними стінами, кулеподібна низька ваза зі звуженою основою
та вузьким горлом, висока ваза циліндричної форми з легким звуженням у
верхній частині та середньої величини ваза діжковидної форми із звуженим
горлом.
Два описані зразки суттєво відрізняються від решти виробів ТОВ
«Компанія «Галицьке скло» з лінії 2011 р., так званої «литовської», оскільки
технологічно тут застосовано традиційні для української гути способи
декорування за допомогою цапф і кольорової крихти. Щоправда, за характером
ці зразки відрізняються також і від зразків підприємства, виконаних до приїзду
литовських дизайнерів, простотою форми та аскетичністю декору.
Декорування цапфами та крихтою застосовано також і в композиційних
групах з арт. ABF, CGI (іл. A 4.2.15 та A 4.2.16, дизайн М. Бокотей). Перша
складається з двох елементів — високої вази та кулеподібної вази середньої
величини. Внутрішній глибокий червоний колір контрастує з білим зовнішнім
не менше, ніж виразний декор. На широких чорних смугах, що перетинають
форму в кількох місцях по горизонталі і вертикалі, накладено «мазки пензлем»
з білої крихти, а також вужчі червоні смуги, співзвучні з внутрішньою основою.
На відміну від площинного кольорового декору в попередній групі, у
композиції CGI акцентовано увагу на лінійному оздобленні. Група складається
з трьох елементів: висока ваза циліндричної форми, низька мископодібна ваза з
заокругленим силуетом і широко відкритим горлом, кулеподібна ваза зі
звуженим горлом. Графічність декору досягнута через нанесення на банку
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спіралеподібної білої шпіновки із цапфи та повздовжньої паралельної шпіновки
з кришталевою крихтою. У місцях, де кришталь потрапляє на сульфід-цинкову
шпіновку, з’являється чорний колір, а де потрапляє на червону основу —
реакція не відбувається і різниця непомітна. Використаний прийом додатково
надає декору просторовості.
Щоправда, час виконання декору видовжує виготовлення виробу через
поетапне накладання кольорової шпіновки одна на одну. Це вимагає також
одночасного підігрівання почергових кольорових цапф і виконання заготовки з
крихтою. Ще одним негативним аспектом цього зразка є його товстостінність, а
відтак вага, що ускладнює післявиробничий процес у логістичних аспектах.
Серед найпопулярніших зразків продукції «Компанії «Галицьке скло»
лінії 2011 р. є дві групи авторства Р. Пєляцкаса: арт. DAC (іл. A 4.2.17) та арт.
DAE (іл. A 4.2.18). Першу групу формують висока плоска ваза з напівзвуженим
горлом і вузькою основою, таріль і низька плоска ваза зі звуженим і легко
припіднятим горлом. Холодний аскетичний декор з двох локальних плям (одна
на одній) розташований на білій основі, яка догори стає прозорою. Найменша
темно-синя пляма (V022) покладена центрально на більшу коричнево-охристу.
Останній колір з переливами від «морської хвилі» до холодної охри є
результатом реакції блакитного порошку (V020) на сульфід-цинковому (V034).
Легкості й прозорості формам надає додатково застосований прийом
часткового присипання основної банки, де ближче до набеля залишилося
прозоре скло без декору. Свідомо використано також спосіб декорування
накладом на кінець банки, не дотягуючи до набеля. Це допомагає надати в
подальшому виробу регулярнішої форми. Це, у першу чергу, стосується рівного
кола тарелі.
Наступний бестселер — група з арт. DAE — складається з двох форм:
великої тарелі нерегулярної форми та високої плоскої вази. На білій основі
виробу накладено підготовлену в керику шпіновку з блакитним порошком
(V020) у формі числа «8» з обох боків банки. У центрі більшого кола
розташовано велику пляму червоного кольору (V001). На тарелі розташовано
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пляму червоного кольору в центрі. Автор укотре застосував обмежену
кольорову гаму, при цьому вміло використовуючи червоний акцент. Щоправда,
розмір виробів завдавав певного дискомфорту при виконанні та в операціях
післявиробничого циклу (діаметр тарелі сягає 60 см), проте цю композиційну
групу замовила більшість покупців 2011-2012 рр.
Вишукана композиційна група в холодній гамі з арт. АВС (іл. A 4.2.19,
дизайнер Р. Пєляцкас) складається з трьох елементів — високої плоскої вази з
відкритим горлом, тарелі (на ілюстрації відсутня) та низької плоскої вази з
відкритим горлом. У високій вазі важливим елементом було дотримання
нерегулярного краю, натомість у низькій — випуклості боків. Для малої вази
майстер досягав результату, застосовуючи великий кілок із заокругленим
кінцем, дослівно «випихаючи» боки, при цьому не відкриваючи горла до кінця.
Колористично композиція побудована на нюансі блакитного (V021) і темнофіолетового (2040) з вкрапленнями синьої крихти. Прозорості виробам надає
відсутність білого підкладу, а щільність досягається завдяки опаловій структурі
блакитного порошку (V021). Ця група виробів, як і попередня, належала до
найпопулярніших серед замовлених у асортименті продукції «Компанії
«Галицьке скло». Водночас її тиражне виробництво не створювало значних
проблем. Щоправда, слід зазначити, що початкову партію керівництво
підприємства зарахувало до так званого «другого сорту» через невідповідність
форми низької вази прототипу. На відміну від зразка, у забракованих вазах була
надто звужена основа, що надавало їй іншого характеру. Причиною було також
те, що виріб тиражувався у бригаді під керівництвом Тараса Кіха. Помилку
було виправлено, а подальший процес тиражування було переведено до
бригади Р. Венгриняка, яка й виконувала зразок разом з дизайнером.
Композиційна група з арт. CAB (іл. A 4.2.20, дизайн В. Пауляускас)
складалася з найбільшої кількості елементів: середньої висоти ваза з відкритим
і розведеним горлом, миска у формі складеної тарілки з хвилястим краєм,
таріль і середня миса-макітра з легко звуженою основою. На поданій ілюстрації
відсутня ще одна висока ваза циліндричної форми з відкритим і розведеним у
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формі квітки горлом. Яскраво-гарячий жовтий (V011) в основі доповнений
вкрапленнями помаранчевого кольору (V007). Внутрішня поверхня покрита
білим (V034). Декоровані форми нерегулярною шпіновкою темно-коричневого
кольору по колу та крихтою такого самого кольору. Кожен з виробів увінчаний
тонкою чорною смужкою, яка певною мірою врівноважує температуру гарячого
жовто-помаранчевого.
У цій композиції насамперед слід звернути увагу на елемент, який за
формою різниться від більшості зразків цієї лінії, а його утилітарне
призначення — «тримач для преси». Пласт, сформований за принципом тарелі,
у гарячому пластичному стані був покладений на круглий дерев’яний брусок
діаметром 10-12 см. При цьому декор наносився за принципом вази, а не тарелі,
тобто у послідовному, а не зворотному порядку.
Технологічно складною та водночас естетично вартісною є композиційна
група з арт. AED (іл. A 4.2.21, дизайн Р. Пєляцкас). Елементи композиції:
висока ваза діжковидної форми зі звуженою основою, таріль та низька мисамакітра з дещо звуженим відкритим горлом. Багатство та контрастність декору
досягнуто доволі значною як для тиражного зразка кількістю прийомів і
накладів: часткове посипання і реакція салатового та лимонного порошків
(V013, V011a), шпінування кришталевою крихтою, локальні наклади та
переплітання шпіновки.
Як і інші зразки авторства Р. Пєляцкаса, композиція з арт. АСС (іл. A
4.2.22) вирізняється своєрідним симбіозом колористичного мінімалізму та
тональної виразності. Поєднання білої основи з переливами темно-зеленого й
салатового кольору створюють певне відчуття спокою і стабільності,
незважаючи на агресивність структури декору. Ще однією характерною рисою
групи є її візуальна важкість, яка певною мірою контрастує з ажурною
конструкцією. Композиційна група складається з трьох елементів: висока
плоска ваза з нерівним краєм, таріль нерегулярної форми та низька мисамакітра з нерівним краєм. Помітна хвилястість краю на всіх виробах виникає з
технологічного аспекту декорування: доволі товста шпіновка була натягнена на
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набель, відтак при розведенні спричинила нерівність. На білу основу банки в
перехресному порядку була накладена шпіновка із салатового кольорового
порошку (V013), яка внаслідок реакції із сульфідно-цинковим склом набула
темно-зеленої барви. При цьому в певних місцях, де концентрація порошку
була більша, видніє оригінальний салатовий.
Авторська індивідуальність і національний стиль виразно прочитуються в
зразках, які виконали двоє литовських дизайнерів. Р. Пєляцкас надає перевагу
регулярності форм та врівноваженості й простоті внутрішнього декору.
Дизайнер обмежується переважно двома кольорами, досягаючи багатства
декору технологічними засобами: реагування порошків, взаємодія з прозорими
накладами, шпінування напівзабарвленою заготовкою. Локальні плями автор
збагачує лише зрідка дрібним акцентом за допомогою кольорової крихти або
незначних наліпів.
У

композиціях

В. Пауляускаса

переважають

контрастні

кольори,

нетрадиційні форми та виразність декору. Автор під час виконання зразків
часто експериментував, застосовуючи техніки, не завжди зручні для
подальшого тиражування. Використання декору з викладеним зображенням на
плиті з арт. АDC, наприклад, унеможливило його своєчасне виконання для
замовника. Декор з арт. АВВ вимагає повторного виконання заготовки на
шпінування, а спосіб накладання декоративних плям у арт. ВАА суттєво
подовжує час виконання.
Висновки до розділу 4
Асортимент продукції малотиражного декоративно-ужиткового скла
впродовж 1960-1990 рр. значно розширився і змінився. Можна говорити про
формування саме в ці роки мистецького обличчя вітчизняного гутного скла,
утвердження важливого напрямку в розвитку декоративно-прикладного
мистецтва України.
Прикметні особливості української гути, які визначають її характерні
риси, зумовили своєю діяльністю корифеї українського художнього скла —
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А. Бокотей, Ф. Черняк, І. Аполлонов, А. Балабін, Л. Митяєва, О. Гущин,
С. Мартинюк,

Б. Галицький,

З. Масляк,

М. Павловський,

П. Семененко,

Й. Гулянський, І. Мацієвський, О. Гера, П. Думич, В. Драчук та ін. У їхніх
зразках у прямій чи опосередкованій формі знайшли прояви основні тенденції
проектування продукції українських підприємств-виробників гутного скла.
Незважаючи на те, що більшість українських художників-професіоналів
навчалися на єдиній в Україні профільній кафедрі у Львівському державному
інституті декоративно-прикладного мистецтва, а також на об’єктивно обмежені
можливості технології вільного формування скла, київська та львівська гутні
школи характеризувалися суттєвими відмінностями. Якщо київські художники
тяжіють до простих аскетичних форм з мінімальним декором, наближеним до
технік холодної обробки скла, півтонової кольорової гами, то у виробах
львівської гути виразно простежуються характерні риси розвиненої на теренах
Галичини впродовж століть народної гутної пластики — багатство зовнішнього
декору, розмаїття кольорової гами, свобода вільного формування та,
насамперед — традиційність формотворення.
На основі проаналізованих понад 250-ти зразків декоративно-ужиткового
посуду та скульптурної пластики, виготовленої у склоцеху ЛЕКСФ упродовж
1970-2005 рр., можемо визначити художні та технологічні особливості гутної
продукції провідного підприємства-скловиробника. Найбільш характерним для
виробів, виконаних майстрами-гутниками, є тяжіння до класичної української
гути, її принципів формотворення і декорування, утилітарних і функціональних
особливостей. У проектах виробів професійних художників-склярів, натомість,
виразно прочитується прагнення до експерименту — і технологічного, і
формотворчого — впровадження інноваційних способів обробки, ідейного та
образотворчого навантаження.
Найважливішими засобами в художньому проектуванні виробів зі скла на
львівських підприємствах стало формотворення, технологічне й кольорове
вирішення. Одним з основних принципів формотворення є гармонійна
співрозмірність форм, яка виникає в результаті підпорядкування елементів. У
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виробах гутного скла цей принцип досягається особливо трудомісткими
засобами, зважаючи на технологію формування в гарячому стані. На підставі
проаналізованих у дослідженні зразків можемо стверджувати, що цей принцип
вміло використовували при розробленні зразків малотиражної гутної продукції
львівських скловиробників: характер головних формотворчих ліній, їх
поєднання сприяли досягненню співпідпорядкованості й динамічності.
Колористичні вирішення, присутні у зразках ЛЕКСФ, часто були
зумовлені технологічними обставинами та характеризувалися переважно
стриманістю і стонованістю. У зразках надзвичайно рідко зустрічалися відкриті
кольори, контрастні поєднання активних барв, чисті локальні вирішення. У
горшкових печах найчастіше варилися: сульфідно-цинкове, смарагдове,
кобальтове, марганцеве, медове, червоне й жовте скло. Власне ця гама й
домінує в різних технологічних застосуваннях: набір безпосередньо з печі,
декорування з використанням цапфи, нитки й крихти.
У проаналізованих зразках виробів останнього на теренах Львівщини
підприємства, де вся продукція виконувалася гутним способом — «Компанії
"Галицьке скло"», — на особливу увагу заслуговує серія композицій, виконана
із застосуванням технології декорування кольоровими склопорошками. Основні
формотворчі та технологічні засоби, застосовані в колекції 2011 р., мали
характер прибалтійської школи: стриманість декору, пастельна колористична
гама, відсутність зовнішніх наліпів, перевага елементарних форм. Проте,
незважаючи на викладене, а також на те, що колекцію запроектували
переважно литовські дизайнери В. Пауляускас і Р. Пєляцкас, зразки продукції
цієї компанії із серії 2011 р. у нашому науковому дослідженні зараховуємо до
українського гутного скла, оскільки вироби були брендовані українським
скловиробником і представляли на міжнародному ринку українську компанію.
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ВИСНОВКИ
1. Друга половина ХХ ст. — період суттєвих і виразних змін в
українському

скловиробництві,

доба

розвитку

напрямку

декоративно-

прикладного мистецтва — художнього скла. У його контексті яскраво
вирізняється специфічна ланка — гутне скло, наділене особливо характерними
рисами національної самобутності. Принципово важливу роль у формуванні
визначальних ознак львівського гутного скла цього періоду відіграли
відроджені й розвинуті традиційні засоби формотворення.
У цей період економічно-виробничі, політичні, техніко-технологічні
фактори й чинники безпосередньо впливали на діяльність українських
підприємств

скляної

промисловості,

визначаючи

асортимент

продукції

малосерійних виробів. Однією з характерних рис української школи гутного
скла є висока обізнаність її представників з усіма ланками технологічного
процесу, взаєморозуміння й усвідомлення творчої відповідальності кожної
ланки.
З’ясовано, що основними осередками скловиробництва, на базі яких
формувалась ідентичність львівської гути впродовж кінця ХХ — початку ХХІ
ст. були Львівська експериментальна кераміко-скульптурна фабрика та
«Компанія «Галицьке скло». Власне тут культивували й розвивали традиції
класичного українського гутництва, виховували нові покоління склоробів.
Наприкінці 80-х років лише на Львівській експериментальній керамікоскульптурній фабриці працювали кілька десятків висококваліфікованих
гутників, які щороку виховували щонайменше десяток молодих майстрів.
2. На основі проаналізованого наукового матеріалу з’ясовано, що в
термінологічно-понятійному апараті, який сьогодні функціонує у науковому
дискурсі, термін «декоративно-прикладне мистецтво» не є відповідним для
окреслення малотиражної гутної продукції підприємств-скловиробників. Цей
термін поєднує два різні за змістом поняття, які не відповідають характеру,
ідейному навантаженню і цільовому призначенню конкретних видів продукції.
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Запропоновано нову модель, де найбільш оптимальною назвою домену для
об’єкта дослідження є «ужиткове мистецтво». Однією зі складових ужиткового
мистецтва є наділене рисами функціональності декоративне мистецтво, а
іншою — дизайн. Незважаючи на те, що у виготовленні малотиражної гутної
продукції підприємств-скловиробників присутні всі етапи та почергові процеси
промислового дизайну, передусім переважає художнє начало, а процес відіграє
другорядну, необхідну для упредметнення роль. При цьому в певній площині в
межах ужиткового мистецтва присутня і образотворча складова, оскільки
об’єкти образотворчого мистецтва часто слугують цілям декорування. Проте
цей вид мистецтва все ж слід виділяти як окремий домен, аргументуючи
превалюванням

образного

навантаження

та

ідейного

змісту

над

декоративністю. Встановлено також, що об’єкти з художнього скла, які мають
винятково образотворче (ідейне, концептуальне) навантаження, слід зарахувати
до образотворчого мистецтва.
3. У процесі дослідження доведено, що упродовж розвитку світового
авторського скла присутні різні шляхи, різні школи, співвіднесені з традиціями,
особливостями культури тієї чи іншої країни. При цьому ми виділяємо дві
основні тенденції в студійному склярстві: перша опирається на традиції
класичної спадщини в підході до матеріалу та його природні якості, друга —
пов’язана з розвитком сучасних пластичних мистецтв, які акумулюють широку
палітру виражальних засобів. У обох лініях розвитку відзначається загальна
еволюція від предметної форми до арт-об’єкта.
Визначальний вплив на формотворчі, колористичні та образні ознаки
продукції львівських скловиробників мало поширення міжнародного руху
студійного скла, квінтесенцією якого є свобода творчого експерименту.
Аналізуючи

асортимент

гутних

виробів

Львівської

експериментальної

кераміко-скульптурної фабрики, виявлено, що студійний рух мав помітний
вплив насамперед на проектну творчість професійних художників. Вивчення
промислової скляної індустрії та ролі в ній художника дозволили зрозуміти й
пояснити ґенезу студійного скла як явища другої половини XX ст. Одним з
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найважливіших стимулів його розвитку було для митців усвідомлення ролі скла
в контексті художніх проблем світової культури, бачення себе учасниками
сучасного мистецтва. Із цим пов’язаний рух творчої думки, розширення змісту
й розмах творчого експерименту.
Більшість піонерів міжнародного руху студійного скла — визначних
художників своєї епохи — є авторами зразків склопродукції провідних
виробників. Завдяки їм у асортименті більшості заводів з’являються лімітовані
лінії авторських об’єктів. На основі проведеного дослідження зроблено
висновок, що визначальний вплив на художнє скло другої половини ХХ ст. мав
міжнародний рух студійного скла, який від кінця 60-х рр. поступово набув
панівного значення на всіх континентах.
4. Суттєвий

вплив на розвиток

українського художнього

скла,

асортименту гутної продукції львівських скловиробників зокрема, мало
проведення Міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові. Майже
тридцятилітня діяльність цього заходу як вагомого явища в культурномистецькому житті нашої держави мала вплив на формування певних
естетичних

уявлень

і

смаків

широкої

публіки,

стала

інструментом

популяризації українського художнього скла у світі та ознайомлення
мистецького середовища України з досягненнями світового склярства.
Водночас симпозіуми відіграли роль значущого освітнього механізму в
процесі підготовки фахівців у галузі скловиробництва та декоративноприкладного мистецтва. Саме завдяки процесам, які відбувалися в контексті
поширення у світі міжнародного руху студійного скла, рушійним чинником
якого на теренах колишнього СРСР були міжнародні симпозіуми гутного скла у
Львові, відбулися змістовні зміни в науково-методичному забезпеченні всіх
вищих навчальних закладів на території України, Росії, Литви, Латвії, Білорусі,
Грузії та Естонії.
Завдяки співпраці львівських майстрів-гутників, технологів і художниківсклярів з усього світу, ці заходи мали суттєвий вплив на вчасне реагування та
корекцію вектора стилістичних та ідейних напрямків у вітчизняному
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художньому
підприємствах

склі.

Завдяки

Львівщини

проведенню

змінювалися

і

симпозіумів

на

виробничих

техніко-технологічні

процеси.

Доведено, що цей аспект мав особливий вплив на діяльність підприємства
«Компанія «Галицьке скло», де 2011 р. литовські фахівці впровадили у
виробництво нову лінію продукції, виконану на основі інноваційної для
українського скловиробництва технології декорування з допомогою кольорових
склопорошків.
5. На основі аналізу понад 250 зразків провідного львівського
підприємства-скловиробника

—

Львівської

експериментальної

кераміко-

скульптурної фабрики — доведено, що в українському гутному склі другої
половини ХХ ст. превалювала тенденція до інтерпретації традиційних методів
формотворення і декорування. Водночас не варто забувати про низку
експериментальних пошуків не лише у формотворенні, але й у технології,
образотворенні та ідейному навантаженні. На цей процес безперечний вплив
мало активне поширення міжнародного руху студійного скла й безпосередня
участь у ньому українських художників, які водночас проектували зразки для
тиражного виробництва.
З’ясовано також, що підприємство, яке функціонувало на початку ХХІ ст.
і відіграло важливу роль у продовженні традицій львівського гутництва —
«Компанія «Галицьке скло», — залишилося в історії українського художнього
скла насамперед завдяки інноваційній колекції, яку спільно виконали
українські й литовські дизайнери 2011 р. Встановлено, що формотворчі,
декоративні й технологічні особливості, які характеризують кілька десятків
композиційних груп у колекції, суттєво відрізняються від характерних для
львівської гути ознак і тяжіють до стриманої прибалтійської школи.
6. У другій половині ХХ ст. українське художнє скло перебувало на стадії
розквіту й свободи авторської ідеї, розвитку творчого експерименту з
матеріалом, технологіями, формотворенням. Професійні художники, пов’язані з
підприємствами скловиробничої галузі, водночас працювали у двох напрямках
— над створенням авторських індивідуальних композицій і над проектуванням
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зразків для масового тиражування. Ці дві суттєво відмінні ділянки творчості не
неминуче піддавалися взаємовпливові, завдяки чому асортимент виробів групи
малотиражного декоративно-ужиткового скла впродовж 1970-1990 рр. значно
розширився і змінився. Саме в цей період сформувався і утвердився в
декоративно-прикладному мистецтві нашої країни важливий напрямок —
дизайн гутного скла. Безперечно, безпосередній вплив на його формування
мала діяльність непересічних творчих особистостей — це насамперед
А. Бокотей, Ф. Черняк, І. Аполлонов, А. Балабін, Л. Митяєва, О. Гущин,
С. Мартинюк,

Б. Галицький,

З. Масляк,

М. Павловський,

Й. Гулянський

І. Мацієвський, О. Гера, П. Семененко, П. Думич, В. Драчук, Р. Жук, Б. Валько
та ін. Саме авторських зразках цих митців і майстрів-гутників проявляються
основні тенденції гутного скла, яке виготовляли українські підприємстваскловиробники цього періоду.
Неабиякого значення у формуванні визначальних рис усього асортименту
продукції львівських склопідприємств мала тісна співпраця і взаємний обмін
досвідом, передавання традицій та імплементація новацій між професійними
художниками й майстрами-гутниками. Саме цей чинник був рушієм прогресу й
осучаснення традиційних способів формотворення і декорування скловиробів,
стимулюючи потяг до технологічного експерименту й творчого прояву.
7. У процесі роботи над дисертацією виявлено, що більшість професійних
художників, які працювали на склозаводах і у Львові, і в інших містах, є
випускниками єдиної в Україні кафедри художнього скла теперішньої
Львівської національної академії мистецтв. Водночас, характерні особливості
гутної продукції київських і львівських підприємств значно відрізняються.
Якщо у склопродукції підприємств-скловиробників Львівщини виразно
виділяються багатство зовнішнього декору, розмаїття кольорової гами, свобода
вільного формування та традиційні способи обробки, притаманні для
класичного художнього скла Галичини, то характерними рисами виробів
київського заводу є прості аскетичні форми з мінімальним декором, півтонова
кольорова гама, прийоми, які частіше застосовуються в холодній обробці скла,
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передусім образність. Це пов’язано насамперед з тим, що гутна майстерність
передавалася від покоління до покоління, і якщо у Львові цей процес був
безперервним упродовж кількох століть завдяки діяльності малих гут, то на
Київщині індустріалізація другої половини ХІХ ст. мала визначальний вплив на
розвиток цієї галузі.
8. Наприкінці ХХ ст. мистецтво звільняється від ярма зумисної
ілюстративності, героїзації, комеморації і пропагандизму. Справжнє сучасне
мистецтво підлягає власним законам і принципам, покликане досліджувати
власну природу, власну суть. Прийнято, що декорування часто менше слугує
підкресленню стилю, форми й техніки, а частіше сприяє приховуванню або
відволіканню від відсутності цих атрибутів. Сучасне мистецтво цурається
декоративності на користь формальної побудови. Зречення від декоративного
імпульсу утвердилося ще на початку ХХ ст., але до 1970-х років поява
декоративності в живописі й поширення руху студійного скла дещо
реабілітували його у великому мистецтві. Декоративність більше не викликає
потужних критичних протиріч, як і примхливість, навіть коштовність, сьогодні
належать до важливих критеріїв оцінки, процвітають у сучасному мистецтві
художнього скла.
9. Через відсутність промислового виробництва, сьогодні немає бази для
підготовки ані майстрів-гутників, ані досвідчених фахівців-дизайнерів гутної
продукції. З відходом професійних склодувів, які у свій час були проектантами
скло-продукції, завершиться ера розквіту українського гутного виробництва.
«Компанія «Галицьке скло» була останнім форпостом традицій львівського
гутництва й мала на меті виховання наступного покоління фахівців — і
художників, і майстрів-гутників.
Українська гута — це самобутнє, унікальне явище у світовому мистецтві зі
столітніми традиціями та давньою історією. Прикро й іронічно, що
найбільшого розквіту ця галузь набула в розпал радянського тоталітаризму, а
цілковитого занепаду — у часи становлення незалежної України. Сьогодні на
Львівщині, у центрі вітчизняного гутництва, функціонують два підприємства, і
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на жодному з них не виготовляється художнє скло традиційним способом.
Останнім місцем, де ще жевріють традиції українського гутного скла, є
навчально-творча майстерня-піч на кафедрі художнього скла ЛНАМ. Лише тут
завдяки пам’яті людей, які все життя присвятили львівській гуті, ще є шанс
передати вміння, технічні прийоми й традиції наступному поколінню.
Збереження традицій львівського гутництва та їх розвиток у практичній
площині — надактуальне завдання, яке стоїть сьогодні перед фахівцями з
різних галузей. Ключову роль у цьому процесі повинні відігравати художникипроектанти, від яких найбільше залежить майбутнє сучасного гутного скла
України.
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СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ
Ілюстрації до розділу 2
2.1.1

П. Глава, Чехія. «Дві гемосфери», 1974 р. Гутне скло, 27,4х47,7. Музей
скла в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.2

П. Глава, Чехія. «Ваза», 1979 р. Гутне скло, 34,6х20,7. Музей скла в
Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.3

Я. Брихтова, Станіслав Лібенський, Чехія. «Голова IV», 1986 р.
Спікання, холодна обробка, 53,3х28,5х20,3. Музей скла в Корнінґу.
Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.4

Я. Брихтова, С. Лібенський, Чехія. «Контакти ІІІ», 1984-1987 рр.
Спікання, холодна обробка, 121,2х96,5х26,2. Музей скла в Корнінґу.
Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.5

І. Шугаєк, Чехія. «Ваза», 1973 р, дизайн для «Мозер». Гутне скло, 16,5
см. Фото із сайту https://www.collectorsweekly.com/stories/185449-jiruhjek--karlovarsk-sklo-mose

2.1.6

І. Шугаєк, Чехія. «Ваза», 1980-ті рр., дизайн для «Мозер». Гутне скло,
23 см. Фото із сайту
https://www.woolleyandwallis.co.uk/Lot/?sale=DA100914&lot=1117&id=2
74380

2.1.7

Г. Літтлтон, США. „Рожева петля», 1983 р. Гутне скло, Музей мистецтв
Цинцинатті, колекція Ненсі та Девіда Волф. Фото із сайту
http://www.artfixdaily.com

2.1.8

Г. Літтлтон, США. „Блакитно-зелена арка», 1985 р. Гутне скло,
власність галереї Морін Літтлтон. Фото із сайту
http://www.littletongallery.com/artists/littleton/available/HKL-494.html

2.1.9

Д. Чігулі, США. Світильник «Квіти Комо», хол готелю «Белладжіо»,
Лас-Вегас, США. Фото із сайту
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiori_di_Como_(8226785457).jpg
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2.1.10

Д. Чігулі, США. «Набір морських форм», 1986 р. Гутне скло.
11,2х13,7х16 см. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту
http://www.cmog.org

2.1.11

В. Морріс, США. «Канопа», 1993 р. Гутне скло, піскоструменева
обробка, Музей образотворчого мистецтва Янґ, США. Музей скла в
Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.12

В. Морріс, США. «Ваза», 1990 р. Гутне скло. 66х45,7х22,9. Музей скла
в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.13

М. Ліпофський, США. Серія «Каліфорнійська спіраль 1969 №29», 1969
р. Гутне скло, 15,2х50,8х36. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту
http://www.cmog.org

2.1.14

М. Ліпофський, США. «IGS VI 1997-99 #12», 1997 р. Гутне скло,
41,2х65,4х53,4. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту
http://www.cmog.org

2.1.15

Дж. Ф. Маєрс, США. «Форми рук», 1972 р. Гутне скло, h=24,5, h=25,4
h=23,1. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.16

Дж. Ф. Маєрс, США. «Посуд», 1981 р. Гутне скло, h=28, d=10. Музей
скла в Корнінґу.

2.1.17

Т. Зінскі, США. «Посудина», 2005 р. Спікання, авторська техніка,
33,7х82х41,8. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту
http://www.cmog.org/artwork/maestrale-northwind?search=collection%3A005827c1e16bb858c9f7e3e6b3ce1a39&page=1

2.1.18

Т. Зінскі, США. «Скульптурна посудина», 2004 р. Спікання, авторська
техніка, 25,4х47,1х26. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту
http://www.cmog.org/artwork/sculptural-vessel56?search=collection%3A005827c1e16bb858c9f7e3e6b3ce1a39&page=11

2.1.19

Стьюбен Ґласс, «Слон», дизайн Джеймс Х’юстон, 1964 р. Кришталь,
вільне формування, h=19 см, [243]

2.1.20

Стюбен ґласс, «Ведмідь», дизайн Лойд Аткінс, 1990 р. Кришталь, лиття
у форму, h=6,5 см, [244]
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2.1.21

Стюбен ґласс, «Кролик», дизайн Лойд Аткінс, 1988 р. Кришталь, лиття
у форму, w=7 см, [244]

2.1.22

Стьюбен Ґласс, «Лосось і муха», дизайн Джеймс Х’юстон, 1966 р.
Гутне скло, позолота, h=20,3 см, [243]

2.1.23

Л. Сеґузо, Італія. «Слон», 1960-ті рр. Гутне скло, h=25,4 см. Музей скла
в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.24

Л. Сеґузо, Італія. «Птаха», 1960-ті рр. Гутне скло, h=12 см. Музей скла
в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.25

Л. Тальяп’єтра, Італія. «Посудини», 1996 р. Гутне скло, h=69,2; h=20.
Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.26

Л. Тальяп’єтра, Італія. «Нефрит», 1986 р. Гутне скло, d=19,5. Музей
скла в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.27

Т. Зуккері, Італія. «Одуд», дизайн для «Веніні», 1964 р. Гутне скло,
h=39 см. Фото із сайту http://www.artnet.com

2.1.28

Т. Зуккері, Італія. «Чайка», дизайн для «Веніні», 1964 р. Гутне скло,
h=12,7 см. Фото із сайту http://www.artnet.com

2.1.29

Е. Ейш, Німеччина. «Головний біль Літлтона», 1976 р. 41,7х21,2.
Тиходуте гутне скло. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту
http://www.cmog.org

2.1.30

Е. Ейш, Німеччина. «Рука», 1968 р. Гутне скло, 67,5х19,7х16,5. Музей
скла в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.31

П. Лейтон, Великобританія. «Чорний Буран», 2016 р. Гутне скло.
Власність автора. Фото із сайту https://candidmagazine.com/wpcontent/uploads/2016/02/Peter-Layton-Black-Burano-Pair-2016-blownglass.jpg

2.1.32

П. Лейтон, Великобританія. «Валуни Боулдера», 2014 р. Гутне скло.
Власність П. Лейтона. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.33

К. Рейд, Великобританія. «Піраміда без назви», 1986 р. Литво,
піскоструменева обробка. 18,7х49,7; 18,6х49,4 см. Музей скла в
Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org/artwork/untitled-
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pyramid?search=collection%3A8e4bae1a62f085fd075c8e9c2457b517&page
=10
2.1.34

К. Рейд, Великобританія. «Колір — насичення — півмісяць», 2012 р.
Ф’юзінґ, холодна обробка. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.35

С. Проктер, Великобританія. «Космічний ритм», 1986 р. Гутне скло,
холодна і піскоструменева обробка, 24х71х35, 5 см. Приватна колекція.
Фото із сайту http://www.stephenprocter.net/gallery-glass/sculpturalwork/906864

2.1.36

Я. Зорічак, Словаччина. «Ur Knall», 2013 р. Ф’юзинґ, 28x9x81,
власність автора. Фото із сайту http://www.artetluxe.com/fiche-25UR_KNALL_2013.html

2.1.37

Я. Зорічак, Словаччина. «Космос», 1994 р. Ф’юзинґ, 22х9х43, власність
автора. Фото із сайту http://www.artetluxe.com/fiche-27Espace_1994.html

2.1.38

А. Лєпер’є, Франція. «Діагональ точки», 1989. Патдевер,
17,7х35,5х45,7. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту
http://www.cmog.org/artwork/le-point-diagonal?&page=1

2.1.39

А. Лєпер’є, Франція. «Флюкс і Фікс ХХХХVI». Пат-де-вер. Галерея
«Хабатат». Фото із сайту http://www.habatat.com//wp-content/gallery/0422-2014-4/2131211-20150211_160109.JPG

2.1.40

О. Тоікка, Фінляндія. «Птаха», дизайн для «Ііттала», 1972 р. Гутне
скло, 16,5x20,5. Фото із сайту https://www.iittala.com/Interior/Birds-byToikka-Ibis-165-x-205-mm-green/p/K005654

2.1.41

О. Тоікка, Фінляндія. «Птаха», дизайн для «Ііттала», 1972 р. Гутне
скло, 21,5x13. Фото із сайту https://www.iittala.com/Interior/Birds-byToikka-Yellow-grouse-215-x-130-mm/p/K006287

2.1.42

Б. Валлієн, Швеція. «Унікальна колекція Коста Бода 1363989063»,
литво в пісок, 38 см, приватна колекція. Фото із сайту
https://www.bukowskis.com/en/auctions/569/828-bertil-vallien-bat-kostaboda-1989?from_language=sv
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2.1.43

Б. Валлієн, Швеція. «Без назви», 1983 р. Литво в пісок. 5,6х23,2х7,1.
Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.44

К. Фуджіта, Японія. «Темпіо но хана», 1978 р. Гутне скло, висота 21,3
см. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.45

К. Фуджіта, Японія. «Без назви», 1982 р. Гутне скло, приватна колекція.
Фото із сайту https://new.liveauctioneers.com/item/9491013

2.1.46

К. Моє, Австралія. «Нііджіма», 1999 р. Ф’юзинґ, гутна обробка,
піскоструменева і холодна обробка, 54,1х14,8. Музей скла в Корнінґу.
Фото із сайту http://www.cmog.org

2.1.47

К. Моє, Австралія. «Без назви», 1989 р. Ф’юзинґ, холодна обробка,
діаментр 49,7 см. Музей скла в Корнінґу. Фото із сайту
http://www.cmog.org

2.1.48

Р. Крюкас, Литва. «Камені Марса», 2012 р. Гутне скло, холодна
обробка, d=30 см, d=11 см. Музей скла в Нінбо. Фото І.Стульґайте.

2.1.49

Р. Крюкас, Литва. «На підвіконні», 2012 р. Гутне скло, холодна
обробка, 45х34х34 см. Власність Р. Крюкаса. Фото І.Стульґайте.

2.1.50

Р. Крюкас, Литва. «Наполегливість», 2012 р. Приватна власність. Гутне
скло, холодна обробка, 37х40х29 см. Власність автора. Фото
І.Стульґайте.

2.2.1

І. Шугаєк, Чехія. «Ті, що сидять», 1989 р. Гутне скло, 120х80х64. НМУ
ім. А.Шептицького. Фото В.Нєкрасова.

2.2.2

Марвін Ліпофський, США. «Квіти», 1989 р. Гутне скло, 36х40х44.
НМУ ім. А. Шептицького. Фото В.Нєкрасова.

2.2.3

М. Ліпофський, США. «11.09.2001», 2001 р. Гутне скло, 76х42х54.
НМУ ім. А. Шептицького. Фото В.Нєкрасова.

2.2.4

Я. Зорічак, Франція. «Піраміда», 1995 р. Термоформаж, авторська
техніка, 26х26х18. НМУ ім. А.Шептицького. Фото В.Рижанкова.

2.2.5

М. Мерікалліо, Фінляндія. «Без назви», 1989 р. Гутне скло, 36х42х24.
НМУ ім. А. Шептицького. Фото В.Нєкрасова.
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2.2.6

Я. Єґенєйш, Угорщина. «Композиція», 1989 р. Гутне скло, 46х30х24.
НМУ ім. А. Шептицького. Фото В.Рижанкова.

2.2.7

І. Стульґайте, Литва. «Дерево», 2016 р. Гутне скло, дерево, 136х90х54.
Музей скла у Львові. Фото М. Бокотея, А.Чижова.

2.2.8

А. Мункевіца, Латвія. «Моя муза в теплі, моя муза в світлі місяця»,
2016 р. Гутне скло, 36х60х44. Музей скла у Львові. Фото М. Бокотея,
А.Чижова.

2.2.9

М. Екстранд, США. «Без назви», 2016 р. Спікання, 16х28х14. Музей
скла у Львові. Фото М. Бокотея.

2.2.10

К. Сінтес, Франція. «І під бруківкою є життя», 2016 р. Гутне скло,
інсталяція, 36х56х56. Музей скла у Львові. Фото М. Бокотея,
А.Чижова.

2.2.11

С. Фьодорова, Росія. «Переродження», 2016 р. Гутна техніка, холодна
обробка, 26х48х24. Музей скла у Львові. Фото М. Бокотея, А.Чижова.

2.2.12

К. Накада, Японія. «Тарілка для Дарії», 2016 р. Гутне скло, позолота,
6х18х18. Музей скла у Львові. Фото М. Бокотей, А.Чижов.

Ілюстрації до розділу 3
3.1.1

Фрагмент допису в каталозі продукції склоцеху ЛЕКСФ.

3.2.1

Палітра кольорів скляних порошків, призначених для декорування
гутних виробів.

Ілюстрації до розділу 4
4.1.1

А. Бокотей. «Червоний», 1975 р. Гутне скло. Фото Ф.Кузюмов.

4.1.2

А. Бокотей. «Склоскопи» із серії «Об’єкти у просторі», 1980-ті рр.
Гутне скло, холодна обробка. Фото Ф. Кузюмова.

4.1.3

А. Бокотей, Я. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1978, арт. №5845. Гутне
скло, вільне формування, h=17 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.4

А. Бокотей, Я. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1978, арт. №5846. Гутне
скло, вільне формування, h=22 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
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4.1.5

А. Бокотей, П. Думич. Ваза, ЛЕКСФ, 1980, арт. №6346. Гутне скло,
вільне формування, h=14 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.6

А. Бокотей, П. Думич. Ваза, ЛЕКСФ, 1980, арт. №6345. Гутне скло,
вільне формування, h=27 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.7

А. Бокотей, І. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6722. Гутне
скло, вільне формування, h=14 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.8

А. Бокотей, І. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1981, арт. №6376. Гутне
скло, вільне формування, h=27 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.9

А. Бокотей. Ваза, ЛЕКСФ, 1981 р. арт. №6672. Гутне скло, вільне
формування, h=17 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.10

І. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1981, арт. №6435. Гутне скло, вільне
формування, h=31 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.11

А. Бокотей, Р. Жук. Кубок, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6410. Гутне скло,
вільне формування, h=38 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.12

А. Бокотей, І. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1981, арт. №6617. Гутне
скло, вільне формування, h=18 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.13

А. Бокотей, І. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1981, арт. №6619. Гутне
скло, вільне формування, h=35 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.14

А. Бокотей, І. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1982, арт. №6914. Гутне
скло, вільне формування, h=34 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.15

А. Бокотей. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7867. Гутне скло, вільне
формування, h=34 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.16

А. Бокотей. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7987. Гутне скло, вільне
формування, h=8 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.17

А. Бокотей. Глечик сувенірний, ЛЕКСФ, 1985 р., арт. №7707. Гутне
скло, вільне формування, h=10,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.18

А. Бокотей. Сувенірний глечик, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7996. Гутне
скло, вільне формування, h=13см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.19

А. Бокотей. Сувенірний глечик, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7997. Гутне
скло, вільне формування, h=13 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
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4.1.20

А. Бокотей. Сувенірна вазочка, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7998. Гутне
скло, вільне формування, h=10 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.21

А. Бокотей. Сувенірний глечик, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7999. Гутне
скло, вільне формування, h=11,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.22

А. Бокотей. Сувенірна куля, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8000. Гутне скло,
вільне формування, h=9,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.23

А. Бокотей, І. Мацієвський. Декоративна вазочка, ЛЕКСФ, 1988 р., арт.
№8559. Гутне скло, вільне формування, h=13 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.

4.1.24

А. Бокотей, І. Мацієвський. декоративна вазочка, ЛЕКСФ, 1988 р., арт.
№8560. Гутне скло, вільне формування, h=9,5 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.

4.1.25

А. Бокотей, І. Мацієвський. Декоративна вазочка, ЛЕКСФ, 1988 р., арт.
№8561. Гутне скло, вільне формування, h=10,5 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.

4.1.26

А. Бокотей, І. Мацієвський. Фруктовниця, ЛЕКСФ, 1980, арт. №6029.
Гутне скло, вільне формування, D=26 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.27

А. Бокотей, І. Мацієвський. Фруктовниця, ЛЕКСФ, 1980, арт. №6030.
Гутне скло, вільне формування, D=30 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.28

А. Бокотей, І. Мацієвський. Фруктовниця, ЛЕКСФ, 1981, арт. №6377.
Гутне скло, вільне формування, h=31 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.29

А. Бокотей, І. Мацієвський. Салатниця, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6555.
Гутне скло, вільне формування, D =18 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.30

А. Бокотей, І. Мацієвський. Цукерниця, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6557.
Гутне скло, вільне формування, D =15 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
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4.1.31

А. Бокотей, І. Мацієвський. Фруктовниця, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6420.
Гутне скло, вільне формування, D =27 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.32

А. Бокотей, І. Мацієвський. Штоф і стопка, ЛЕКСФ, 1980 р., арт.
№6194. Гутне скло, вільне формування, h=32; 9 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.

4.1.33

А. Бокотей. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7883. Гутне скло,
вільне формування, h=29; 12 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.34

А. Бокотей. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7984. Гутне скло,
вільне формування, h=22; 6,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.35

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5925. Гутне скло, вільне
формування, h=30 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.36

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6603. Гутне скло, вільне
формування, h=25 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.37

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6604. Гутне скло, вільне
формування, h=32 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.38

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1981 р. арт. №6653. Гутне скло, вільне
формування, h=22 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.39

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1981 р. арт. №6654. Гутне скло, вільне
формування, h=28 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.40

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6757. Гутне скло, вільне
формування, h=20 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.41

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6927. Гутне скло, вільне
формування, h=14 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.42

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6928. Гутне скло, вільне
формування, h=18 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.43

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8808. Гутне скло, вільне
формування, h=25 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.44

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №7075. Гутне скло, вільне
формування, h=12 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
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4.1.45

Б. Валько. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №7076. Гутне скло, вільне
формування, h=21 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.46

Б. Валько. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №6001. Гутне скло,
вільне формування, h=20; 7 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.47

Б. Валько, Р. Жук. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6222. Гутне
скло, вільне формування, h=23; 7 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.48

Б. Валько. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6728. Гутне скло,
вільне формування, h=28; 7 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.49

Б. Галицький. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5999. Гутне
скло, вільне формування, h=30; 11 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.50

Б. Галицький, Р. Жук. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7859.
Гутне скло, вільне формування, h=26; 10 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.51

Б. Галицький, І. Мацієвський. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1987 р., арт.
№8368. Гутне скло, вільне формування, h=27; 13 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.

4.1.52

Б. Галицький. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6872. Гутне скло, вільне
формування, h=25 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.53

О. Гера. Ваза, ЛЕКСФ, 1979, арт. №6012. Гутне скло, вільне
формування, h=22 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.54

О. Гера, С. Мартинюк. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7894. Гутне скло,
вільне формування, h=22 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.55

О. Гера, С. Мартинюк. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7896. Гутне скло,
вільне формування, h=10 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.56

О. Гера. Ваза, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8581. Гутне скло, вільне
формування, h=28 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.57

О. Гера, С. Мартинюк. Ваза, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8812. Гутне скло,
вільне формування, h=28 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
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4.1.58

О. Гера. Кошик, ЛЕКСФ, 1985 р., арт. №7670. Гутне скло, вільне
формування, h=29 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.59

О. Гера. Кошик, ЛЕКСФ, 1985 р., арт. №7726. Гутне скло, вільне
формування, h=29 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.60

О. Гера. Кошик, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8582. Гутне скло, вільне
формування, h=26 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.61

О. Гера, С. Мартинюк. Фруктовниця, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8035.
Гутне скло, вільне формування, h=13,5 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.62

О. Гера, П. Думич. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5764. Гутне
скло, вільне формування, h=26; 12 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.63

О. Гера. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5991. Гутне скло,
вільне формування, h=26; 10 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.64

О. Гера. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6039. Гутне скло,
вільне формування, h=21; 9 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.65

О. Гера. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6581. Гутне скло,
вільне формування, h=28/32; 9 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.66

О. Гера, С. Мартинюк. Набір для соку, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7850.
Гутне скло, вільне формування, h=23; 10 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.67

О. Гера, С. Мартинюк. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8518.
Гутне скло, вільне формування, h=23; 8,5 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.

4.1.68

О. Гера, С. Мартинюк. Набір для соку, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7817.
Гутне скло, вільне формування, h=35; 10 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.69

О. Гера. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №6013. Гутне скло,
вільне формування, h=26; 12 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
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4.1.70

О. Гера. «Червоний птах», ЛЕКСФ, 1970 р. Гутне скло, вільне
формування. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.71

О. Гера. «Великий баран», ЛЕКСФ, 1971 р. Гутне скло, вільне
формування. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.72

Р. Гудима, В. Білоус. Келих, ЛЕКСФ, 1985 р., арт. №7710. Гутне скло,
вільне формування, h=30 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.73

Р. Гудима, В. Білоус. Келих, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8072. Гутне скло,
вільне формування, h=30 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.74

Р. Гудима, В. Білоус. Келих, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8073. Гутне скло,
вільне формування, h=29,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.75

Р. Гудима, В. Білоус. Келих, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8074. Гутне скло,
вільне формування, h=29 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.76

Р. Гудима, В. Білоус. Келих, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8600. Гутне скло,
вільне формування, h=30 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.77

Р. Гудима, В. Білоус. Келих, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8710. Гутне скло,
вільне формування, h=26 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.78

Й. Гулянський, А. Столярчук. Ваза, ЛЕКСФ, 1978, арт. №5739. Гутне
скло, вільне формування, h=24 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.79

Й. Гулянський, А. Столярчук. Ваза, ЛЕКСФ, 1979, арт. №5973. Гутне
скло, вільне формування, h=21 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.80

В. Драчук, І. Шуманський. Ваза, ЛЕКСФ, 1981, арт. №6535. Гутне скло,
вільне формування, h=30 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.81

В. Драчук, І. Шуманський. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6858. Гутне
скло, вільне формування, h=28 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.82

В. Драчук, І. Шуманський. Ваза, ЛЕКСФ, 1985 р., арт. №7684. Гутне
скло, вільне формування, h=34 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.83

В. Драчук, І. Шуманський. Кошик, ЛЕКСФ, 1985 р., арт. №7681. Гутне
скло, вільне формування, h=24 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
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4.1.84

В. Драчук, І. Шуманський. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт.
№5847. Гутне скло, вільне формування, h=30; 10 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.

4.1.85

В. Драчук, І. Шуманський. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт.
№6886. Гутне скло, вільне формування, h=26/31; 9 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.

4.1.86

В. Драчук, І. Шуманський. Фруктовниці, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6216.
Гутне скло, вільне формування, D=33; 22 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.

4.1.87

П. Думич. «Риба», ЛЕКСФ, 1973 р. Гутне скло, вільне формування.
Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.88

П. Думич. «Лев», 1973 р. Гутне скло, вільне формування. Фото з
каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.89

П. Думич. Ваза-кубок червона, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6408. Гутне
скло, вільне формування, h=40 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.90

П. Думич. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6053. Гутне скло,
вільне формування, h=27; 10 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.91

П. Думич. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6068. Гутне скло,
вільне формування, h=22; 9 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.92

П. Думич, О. Гера. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6088. Гутне
скло, вільне формування, h=30; 7 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.93

П. Думич. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6689. Гутне скло,
вільне формування, h=34; 11 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.94

Р. Жук, П. Думич. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6514. Гутне
скло, вільне формування, h=21; 9 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.95

Р. Жук. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6647. Гутне скло,
вільне формування, h=24; 10 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
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4.1.96

Р. Жук. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6733. Гутне скло,
вільне формування, h=27; 7 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.97

Р. Жук, І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1987 р., арт. №8447. Гутне
скло, вільне формування, h=26; 8 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.98

Р. Жук. Кубок сульфідно-фіолетовий, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5851.
Гутне скло, вільне формування, h=36 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.

4.1.99

Р. Жук. Кубок сульфідно-синій, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5853. Гутне
скло, вільне формування, h=36 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

4.1.100 Р. Жук. Кубок, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7781. Гутне скло, вільне
формування, h=34,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.101 Р. Жук, І. Чабан. Кубок, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8505. Гутне скло,
вільне формування, h=32 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.102 Р. Жук, Б. Валько. набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6117. Гутне
скло, вільне формування, h=26; 9 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.103 Р. Жук, П. Думич. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6513. Гутне
скло, вільне формування, h=20; 7 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.104 І. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6832. Гутне скло, вільне
формування, h=30 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.105 І. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8760. Гутне скло, вільне
формування, h=29 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.106 І. Мацієвський. Ваза, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8761. Гутне скло, вільне
формування, h=23 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.107 І. Мацієвський. Кошик, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8118. Гутне скло,
вільне формування, h=28,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.108 І. Мацієвський. Фруктовниця, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6833. Гутне скло,
вільне формування, D=30 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
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4.1.109 І. Мацієвський. Тарілка, ЛЕКСФ, 1987 р., арт. №8357. Гутне скло,
вільне формування, h=8,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.110 І. Онищук, І. Вдович. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5869.
Гутне скло, вільне формування, h=30; 11 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.111 І. Онищук, І. Вдович. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6239.
Гутне скло, вільне формування, h=32; 15 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.112 І. Онищук, І. Вдович. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6570.
Гутне скло, вільне формування, h=29; 12 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.113 І. Онищук, І. Вдович. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6741.
Гутне скло, вільне формування, h=26; 9 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.114 І. Онищук. Ваза, ЛЕКСФ, 1987 р., арт. №8374. Гутне скло, вільне
формування, h=13 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.115 І. Онищук. Ваза, ЛЕКСФ, 1988 р., арт. №8515. Гутне скло, вільне
формування, h=13 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.116 М. Павловський. Ваза, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6773. Гутне скло, вільне
формування, h=19 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.117 М. Павловський. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8010. Гутне скло, вільне
формування, h=32 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.118 М. Павловський. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8011. Гутне скло, вільне
формування, h=27 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.119 М. Павловський. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8013. Гутне скло, вільне
формування, h=28 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.120 М. Павловський. Фруктовниця, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8014. Гутне
скло, вільне формування, h=14 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.121 М. Павловський. Фруктовниця, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №8017. Гутне
скло, вільне формування, h=11 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.

219

4.1.122 М. Павловський. Набір тарілок для печива, ЛЕКСФ, 1981 р., арт.
№6384. Гутне скло, вільне формування, D =25; 17 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.
4.1.123 М. Павловський. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5909. Гутне
скло, вільне формування, h=27; 7 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.124 М. Павловський, І. Шуманський. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт.
№5913. Гутне скло, вільне формування, h=27; 10 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.
4.1.125 М. Павловський. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6829. Гутне
скло, вільне формування, h=31/26; 7,5 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.126 М. Павловський. «Мамонт», ЛЕКСФ, 1970 р. Гутне скло, вільне
формування. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.127 М. Павловський. «Ведмідь», ЛЕКСФ, 1971 р. Гутне скло, вільне
формування. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.128 М. Павловський. «Морський коник» із серії «Мрії про Венецію», 1973
р. Гутне скло, h=29 см. [138, поз. 121]
4.1.129 І. Чабан. Ваза, ЛЕКСФ, 1981, арт. №6478. Гутне скло, вільне
формування, h=33 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.130 І. Чабан. Кошик, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7799. Гутне скло, вільне
формування, h=26 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.131 І. Чабан. Кошик, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7800. Гутне скло, вільне
формування, h=18 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.132 І. Чабан. Набір для салату, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5814. Гутне скло,
вільне формування, D =22; 18 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.133 І. Чабан. Набір для салату, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6970. Гутне скло,
вільне формування, D =27; 19, 18 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
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4.1.134 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5861. Гутне скло,
вільне формування, h=31; 10 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.135 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №6022. Гутне скло,
вільне формування, h=31; 7 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.136 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6109. Гутне скло,
вільне формування, h=24; 8 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.137 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6443. Гутне скло,
вільне формування, h=31; 10 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.138 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6899. Гутне скло,
вільне формування, h=24; 9 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.139 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6091. Гутне скло,
вільне формування, h=26; 8 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.140 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6507. Гутне скло,
вільне формування, h=25; 10 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.141 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6561. Гутне скло,
вільне формування, h=25; 10 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.142 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6808. Гутне скло,
вільне формування, h=18; 9 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.143 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6900. Гутне скло,
вільне формування, h=20; 8 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.144 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6947. Гутне скло,
вільне формування, h=33; 9 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.145 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6969. Гутне скло,
вільне формування, h=26; 7 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.146 Р. Жук, І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7976. Гутне
скло, вільне формування, h=25; 9,5 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.147 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5776. Гутне скло,
вільне формування, h=30; 11 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
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4.1.148 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5829. Гутне скло,
вільне формування, h=28; 7 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.149 І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6226. Гутне скло,
вільне формування, h=24; 8 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.150 Ф. Черняк. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7958. Гутне скло, вільне
формування, h=29 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.151 Ф. Черняк. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7959. Гутне скло, вільне
формування, h=28 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.152 Ф. Черняк. Кубок червоно-синьо-сульфідний, ЛЕКСФ, 1979 р., арт.
№5943. Гутне скло, вільне формування, h=40 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.
4.1.153 Ф. Черняк. Кубок червоний з синьою ниткою, ЛЕКСФ, 1980 р., арт.
№6314. Гутне скло, вільне формування, h=40 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.
4.1.154 Ф. Черняк. Набір для фруктів, ЛЕКСФ, 1979 р., арт. №5787. Гутне скло,
вільне формування, D =27; 22; 15 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.155 Ф. Черняк, І. Чабан. Набір для салату, ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6634.
Гутне скло, вільне формування, D =29; 21 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.
4.1.156 Ф. Черняк, І. Чабан. Набір для салату «Весна», ЛЕКСФ, 1980 р., арт.
№6209. Гутне скло, вільне формування, h=30; 12 см. Фото з каталогу
продукції ЛЕКСФ.
4.1.157 Ф. Черняк. Фруктовниця, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7963. Гутне скло,
вільне формування, D=25 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.158 Ф. Черняк. Тарілка, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6837. Гутне скло, вільне
формування, D=35 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.159 Ф. Черняк, І. Чабан. Набір для пиття, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6725.
Гутне скло, вільне формування, h=24; 9 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
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4.1.160 П. Семененко. «Двоголовий ведмідь», ЛЕКСФ, 1970 р. Гутне скло,
вільне формування, h=35. [138, поз. 132].
4.1.161 Є. Косаковська. Набір «Фігура», ЛЕКСФ, 1981 р., арт. №6649. Гутне
скло, вільне формування, h=46 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.162 С. Тимчак. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7813. Гутне скло, вільне
формування, h=30,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.163 С. Тимчак. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7814. Гутне скло, вільне
формування, h=29 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.164 О. Гущин. Штоф до ювілею Києва, ЛЕКСФ, 1982 р., арт. №6915. Гутне
скло, вільне формування, h=23/29 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.165 О. Гущин. Ваза, ЛЕКСФ, 1985 р., арт. №7743. Гутне скло, вільне
формування, h=27 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.166 І. Зарицький. «Весна», 1982 р. Гутне скло, h=23, 27 см. Фото із сайту
https://artchive.ru
4.1.167 І. Зарицький. «Гуцул і Одарка», 1967 р. Гутне скло, h=18, 23 см. Фото із
сайту https://artchive.ru
4.1.168 Л. Митяєва. Набір «Червоний», 1972 р. Гутне скло. Фото із сайту
https://artchive.ru
4.1.169 Л. Митяєва. Набір «Весільний», 1971 р. Гутне скло, h=17,5; 40; 26. [138,
поз. 105]
4.1.170 Л. Митяєва. Набір «Ранок», 1980 р. Гутне скло. Фото із сайту
https://artchive.ru
4.1.171 С. Голембовська. Набір для десерту «Ягідка», 1975 р. Гутне скло.
4.1.172 С. Сміян. «Ваза», 1970-ті рр. Гутне скло. Фото із сайту https://artchive.ru
4.1.173 С. Сміян. «Вази», 1970-ті рр. Гутне скло. Фото із сайту https://artchive.ru
4.1.174 І. Аполлонов. «Садок вишневий коло хати», 1964 р. Гутне скло. Фото із
сайту https://artchive.ru
4.1.175 І. Аполлонов. «Тополя», 1975 р. Гутне скло. Фото із сайту
https://artchive.ru
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4.1.176 І. Аполлонов. «Листя», 1982 р. Гутне скло. Фото із сайту
https://artchive.ru
4.1.177 І. Аполлонов. «Сінокос», 1964 р. Гутне скло. Фото із сайту
https://artchive.ru
4.1.178 І. Аполлонов. «Вітер», 1985 р. Гутне скло. Фото із сайту
https://artchive.ru
4.1.179 А. Балабін. «Дельфін», 1970 р. Гутне скло, h=34. [138, поз. 10]
4.1.180 А. Балабін. «Павич», 1969 р., Гутне скло, h=30. [138, поз. 14]
4.1.181 А. Балабін. «Баклани», 1975 р. Фото із сайту https://artchive.ru
4.1.182 А. Балабін. «Слон», 1974 р. Фото із сайту https://artchive.ru
4.1.183 А. Балабін. «Українські байки», 1991 р. Гутне скло. Фото із сайту
https://artchive.ru
4.1.184 Л. Шушканова, Д. Шушканов. Ваза, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6125.
Гутне скло, вільне формування, h=21 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.185 Л. Шушканова, Д. Шушканов. Ваза, ЛЕКСФ, 1980 р., арт. №6126.
Гутне скло, вільне формування, h=18 см. Фото з каталогу продукції
ЛЕКСФ.
4.1.186 Ґ. Діджунайтіте. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7907. Гутне скло, вільне
формування, h=19,5 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.1.187 Ґ. Діджунайтіте. Ваза, ЛЕКСФ, 1986 р., арт. №7909. Гутне скло, вільне
формування, h=27 см. Фото з каталогу продукції ЛЕКСФ.
4.2.1

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. АВD, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=19 см, d=47 см, h=36
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.2

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. ААВ, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=18 см, 41 см. Фото з
архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».
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4.2.3

В. Пауляускас. Композиційна група, арт. ICC, ТОВ «Компанія
«Галицьке скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=32 см, h=29
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.4

В. Пауляускас. Композиційна група, арт. BAA, ТОВ «Компанія
«Галицьке скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=18 см, h=18
см, h=28 см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.5

В. Пауляускас. Композиційна група, арт. BВВ, ТОВ «Компанія
«Галицьке скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=18 см, h=24
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.6

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. АІB, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=35 см, h=22 см, d=55
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.7

В. Пауляускас. Композиційна група, арт. АDВ, ТОВ «Компанія
«Галицьке скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=34 см, h=30
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.8

В. Пауляускас. Композиційна група, арт. АDC, ТОВ «Компанія
«Галицьке скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=37 см, h=21
см, h=34 см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.9

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. АIC, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=34 см, d=45 см, h=24
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.10

М. Бокотей. Композиційна група, арт. CBA, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=14 см, d=35 см, h=20
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.11

В. Пауляускас. Композиційна група, арт. АBВ, ТОВ «Компанія
«Галицьке скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=17 см, d=40
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.12

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. АBE, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=17 см, 30 см, 20 см,
d=38 см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».
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4.2.13

М. Бокотей. Композиційна група, арт. BED, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=22 см, h=32 см, h=21
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.14

М. Бокотей. Композиційна група, арт. KAD, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=20 см, h=16 см, h=33
см, h=30 см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.15

М. Бокотей. Композиційна група, арт. АBF, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=18 см, h=32 см. Фото з
архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.16

М. Бокотей. Композиційна група, арт. CGI, ТОВ Компанія «Компанія
«Галицьке скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=19 см, h=30
см, h=16 см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.17

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. DAC, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=38 см, d=53 см, h=16
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.18

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. DAE, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=40 см, d=56 см. Фото з
архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.19

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. АBC, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=18 см, h=33 см. Фото з
архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.20

В. Пауляускас. Композиційна група, арт. CАВ, ТОВ «Компанія
«Галицьке скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=24 см, h=22
см, d=44 см, h=22 см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.21

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. АED, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=34 см, d=47 см, h=20
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».

4.2.22

Р. Пєляцкас. Композиційна група, арт. АCC, ТОВ «Компанія «Галицьке
скло», 2011 р. Гутне скло, вільне формування, h=31 см, d=54 см, h=18
см. Фото з архіву ТОВ «Компанія «Галицьке скло».
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
На правах рукопису
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ДОДАТОК А ІЛЮСТРАЦІЇ

2.1.1. П. Глава, Чехія. 1974 р.

2.1.2. П. Глава, Чехія. 1979 р.

2.1.3. Я. Брихтова, С. Лібенський,
Чехія. 1986 р.

2.1.4. Я. Брихтова, С. Лібенський,
Чехія. 1984-87 рр.

228

2.1.4. Ї. Шугаєк, Чехія. 1980-ті рр.

2.1.6. Ї. Шугаєк, Чехія. 1980-ті рр.

2.1.7. Г. Літтлтон, США.1983 р.

2.1.7. Г. Літтлтон, США.1985 р.

229

2.1.9. Д. Чігулі, США. 1986 р.

2.1.10. Д. Чігулі, США. 1998 р.

2.1.11. В. Морріс, США. 1993 р.

2.1.12. В. Морріс, США. 1990 р.

230

2.1.13. М. Ліпофський, США. 1969 р.

2.1.14. М. Ліпофський, США. 1997 р.

2.1.15. Дж. Ф. Маєрс, США. 1972 р.

2.1.16. Дж. Ф. Маєрс, США. 1981 р.

231

2.1.17. Т. Зінскі, США. 2005 р.

2.1.18. Т. Зінскі, США. 2004 р.

2.1.19. Стюбен ґласс, «Слон». 1964 р.

2.1.19. Стюбен ґласс, «Ведмідь». 1990 р.

2.1.20. Стюбен ґласс, «Кролик». 1988 р.

2.1.21. Стюбен ґласс, «Лосось і муха». 1966 р.

232

2.1.23. Л. Сеґузо, Італія. 1960-ті рр.

2.1.24. Л. Сеґузо, Італія. 1960-ті рр.

2.1.25. Л. Тальяп’єтра, Італія. 1996 р.

2.1.26. Л. Тальяп’єтра, Італія. 1986 р.

233

2.1.27. Т. Зуккері, Італія. 1964 р.

2.1.28. Т. Зуккері, Італія. 1964 р.

2.1.29. Е. Ейш, Німеччина. 1976 р.

2.1.30. Е. Ейш, Німеччина. 1968 р.

234

2.1.31. П. Лейтон, Великобританія. 2016 р.

2.1.32. П. Лейтон, Великобританія. 2014 р.

2.1.33. К. Рейд, Великобританія. 1986 р.

2.1.34. К. Рейд, Великобританія. 2012 р.

2.1.35. С. Проктер, Великобританія. 1986 р.

235

2.1.36. Я. Зорічак, Словаччина. 2013 р.

2.1.37. Я. Зорічак, Словаччина. 1994 р.

2.1.38. А. Лєпер’є, Франція. 1989 р.

2.1.39. А. Лєпер’є, Франція. 1998 р.

236

2.1.40. О. Тоікка, Фінляндія. 1972 р.

2.1.41. О. Тоікка, Фінляндія. 1972 р.

2.1.42. Б. Валлієн, Швеція. 1983 р.

2.1.43. Б. Валлієн, Швеція. 2003 р.

237

2.1.44. К. Фуджіта, Японія. 1978 р.

2.1.45. К. Фуджіта, Японія. 1982 р.

2.1.46. К. Моє, Австралія. 1999 р.

2.1.47. К. Моє, Австралія. 1989 р.

238

2.1.48. Р. Крюкас, Литва. 2012 р.

2.1.49. Р. Крюкас, Литва. 2012 р.

2.1.50. Р. Крюкас, Литва. 2012 р.

239

2.2.1. І. Шугаєк, Чехія. 1989 р.

2.2.2. М. Ліпофський, США. 1989 р.

2.2.3. М. Ліпофський, США. 2001 р.

2.2.4. Я. Зорічак, Франція. 1995 р.

2.2.5. М. Мерікалліо, Фінляндія. 1989 р.

2.2.6. Я. Єґенєйш, Угорщина. 1989 р.

240

2.2.7. І. Стульґайте, Литва. 2016 р.

2.2.8. А. Мункевіца, Латвія. 2016 р.

2.2.9. М. Екстранд, США. 2016 р.

2.2.10. К. Сінтес, Франція. 2016 р.

2.2.11. С. Фьодорова, Росія. 2016 р.

2.2.12. К. Накада, Японія. 2016 р.

241

3.1.1. Фрагмент каталога асортименту продукції склоцеху ЛЕКСФ, 1980 р.

3.2.1. Палітра кольорових склопорошків, які використовувались
у виробництві на ТОВ «Компанія «Галицьке скло»

242

4.1.1. А. Бокотей. «Червоний», 1975 р.

4.1.2. А. Бокотей. «Склоскопи», 1980-ті рр.

243

4.1.3. А. Бокотей. Ваза, 1978 р.

4.1.4. А. Бокотей. Ваза, 1978 р.

4.1.5. А. Бокотей. Ваза, 1980 р.

4.1.6. А. Бокотей. Ваза, 1980 р.

4.1.7. А. Бокотей. Ваза, 1982 р.

4.1.8. А. Бокотей. Ваза, 1981 р.

244

4.1.9. А. Бокотей. Ваза, 1981 р.

4.1.10. А. Бокотей. Ваза, 1981 р.

4.1.11. А. Бокотей. Кубок, 1981 р.

245

4.1.12. А. Бокотей. Ваза, 1981 р.

4.1.13. А. Бокотей. Ваза, 1981 р.

4.1.14. А. Бокотей. Ваза, 1982 р.

4.1.15. А. Бокотей. Ваза, 1986 р.

246

4.1.16. А. Бокотей. Ваза, 1986 р.

4.1.17. А. Бокотей. Глечик, 1985 р.

4.1.18. А. Бокотей. Глечик, 1986 р.

4.1.19. А. Бокотей. Глечик, 1986 р.

247

4.1.20. А. Бокотей. Вазочка, 1986 р.

4.1.21. А. Бокотей. Вазочка, 1986 р.

4.1.22. А. Бокотей. Куля, 1986 р.

4.1.23. А. Бокотей. Вазочка, 1988 р.

248

4.1.24. А. Бокотей. Вазочка, 1988 р.

4.1.25. А. Бокотей. Вазочка, 1988 р.

4.1.26. А. Бокотей. Фруктовниця, 1980 р.

4.1.27. А. Бокотей. Фруктовниця, 1980 р.

4.1.28. А. Бокотей. Фруктовниця, 1981 р.

4.1.29. А. Бокотей. Салатниця, 1981 р.

249

4.1.30. А. Бокотей. Цукерниця, 1981 р.

4.1.31. А. Бокотей. Фруктовниця, 1981 р.

4.1.32. А. Бокотей, І. Мацієвський. Штоф і
стопка, 1980 р.

4.1.33. А. Бокотей. Набір для пиття, 1986 р.

4.1.34. А. Бокотей. Набір для пиття, 1986 р.

250

4.1.35. Б. Валько. Ваза, 1979 р.

4.1.36. Б. Валько. Ваза, 1981 р.

4.1.37. Б. Валько. Ваза, 1981 р.

4.1.38. Б. Валько. Ваза, 1981 р.

251

4.1.39. Б. Валько. Ваза, 1981 р.

4.1.40. Б. Валько. Ваза, 1982 р.

4.1.41. Б. Валько. Ваза, 1982 р.

4.1.42. Б. Валько. Ваза, 1982 р.

252

4.1.43. Б. Валько. Ваза, 1988 р.

4.1.44. Б. Валько. Ваза, 1982 р.

4.1.45. Б. Валько. Ваза, 1982 р.

4.1.46. Б. Валько, Набір для пиття, 1979 р.

253

4.1.47. Б. Валько, Р. Жук.
Набір для пиття, 1980 р.

4.1.48. Б. Валько. Набір для пиття, 1982 р.

4.1.49. Б. Галицький.
Набір для пиття, 1979 р.

4.1.50. Б. Галицький, Р. Жук.
Набір для пиття, 1986 р.

254

4.1.51. Б. Галицький, І. Мацієвський.
Набір для пиття, 1987 р.

4.1.52. Б. Галицький. Ваза, 1982 р.

4.1.53. О. Гера. Ваза, 1979 р.

4.1.54. О. Гера. Ваза, 1986 р.

255

4.1.55. О. Гера. Ваза, 1986 р.

4.1.56. О. Гера. Ваза, 1988 р.

4.1.57. О. Гера. Ваза, 1988 р.

4.1.58. О. Гера. Кошик, 1985 р.

256

4.1.59. О. Гера. Кошик, 1985 р.

4.1.60. О. Гера. Кошик, 1988 р.

4.1.61. О. Гера, С. Мартинюк. Фруктовниця, 1986 р.

4.1.62. О. Гера, П. Думич.
Набір для пиття, 1979 р.

4.1.63. О. Гера. Набір для пиття, 1979 р.

257

4.1.64. О. Гера. Набір для пиття, 1980 р.

4.1.65. О. Гера. Набір для пиття, 1981 р.

4.1.66. О. Гера, С. Мартинюк.
Набір для соку, 1986 р.

4.1.67. О. Гера, С. Мартинюк.
Набір для пиття, 1988 р.

4.1.68. О. Гера, С. Мартинюк.
Набір для соку, 1986 р.

4.1.69. О. Гера. Набір для пиття, 1979 р.

258

4.1.70. О. Гера. «Червоний птах», 1970 р.

4.1.72. Р. Гудима, В. Білоус.
Келих, 1985 р.

4.1.71. О. Гера. «Великий баран», 1971 р.

4.1.73. Р. Гудима, В. Білоус.
Келих, 1986 р.

4.1.74. Р. Гудима, В. Білоус.
Келих, 1986 р.

259

4.1.75. Р. Гудима, В. Білоус.
Келих, 1986 р.

4.1.76. Р. Гудима, В. Білоус.
Келих, 1988 р.

4.1.78. Й. Гулянський. Ваза, 1978 р.

4.1.77. Р. Гудима, В. Білоус.
Келих, 1988 р.

4.1.79. Й. Гулянський. Ваза, 1979 р.

260

4.1.80. В. Драчук. Ваза, 1981 р.

4.1.81. В. Драчук. Ваза, 1982 р.

4.1.82. В. Драчук. Ваза, 1985 р.

4.1.83. В. Драчук. Кошик, 1985 р.

261

4.1.84. В. Драчук, І. Шуманський.
Набір для пиття, 1979 р.

4.1.85. П. Драчук, І. Шуманський.
Набір для пиття, 1982 р.

4.1.86. В. Драчук. Фруктовниця, 1980 р.

4.1.87. П. Думич.
«Риба», 1973 р.

262

4.1.88. П. Думич. «Лев», 1973 р.

4.1.89. П. Думич. Кубок, 1981 р.

4.1.90. П. Думич. Набір для пиття, 1980 р.

4.1.91. П. Думич. Набір для пиття, 1980 р.

263

4.1.92. П. Думич, О. Гера. Набір
для пиття, 1980 р.

4.1.93. П. Думич. Набір для пиття, 1981 р.

4.1.94. П. Думич. Набір для пиття, 1981 р.

4.1.95. Р. Жук. Набір для пиття, 1981 р.

4.1.96. Р. Жук. Набір для пиття, 1982 р.

4.1.97. Р. Жук, І. Чабан. Набір для пиття,
1987 р.

264

4.1.98. Р. Жук. Кубок, 1979 р.

4.1.99. Р. Жук. Кубок, 1979 р.

4.1.100. Р. Жук. Кубок, 1985 р.

4.1.101. Р. Жук, І. Чабан. Кубок, 1988 р.

4.1.102. Б. Валько, Р. Жук.
Набір для пиття, 1980 р.

4.1.103. Р. Жук, П. Думич. Набір
для пиття, 1981 р.

265

4.1.104. І. Мацієвський. Ваза, 1982 р.

4.1.105. І. Мацієвський. Ваза, 1988 р.

4.1.106. І. Мацієвський. Ваза, 1988 р.

4.1.107. І. Мацієвський. Кошик, 1986 р.

4.1.108. І. Мацієвський. Фруктовниця, 1982 р.

4.1.109. І. Мацієвський. Тарілка, 1987 р.

266

4.1.110. І. Онищук, І. Вдович. Набір
для пиття, 1979 р.

4.1.111. І. Онищук, І. Вдович. Набір
для пиття, 1980 р.

4.1.112. І. Онищук, І. Вдович. Набір
для пиття, 1981 р.

4.1.113. І. Онищук, І. Вдович. Набір
для пиття, 1982 р.

4.1.112. І. Онищук. Ваза, 1987 р.

4.1.112. І. Онищук. Ваза, 1988 р.

267

4.1.116. М. Павловський. Ваза, 1982 р.

4.1.117. М. Павловський. Ваза, 1986 р.

4.1.118. М. Павловський. Ваза, 1986 р.

4.1.119. М. Павловський. Ваза, 1986 р.

268

4.1.120. М. Павловський. Фруктовниця,
1986 р.

4.1.121. М. Павловський. Фруктовниця,
1986 р.

4.1.122. М. Павловський. Набір
для печива, 1981 р.

4.1.123. М. Павловський. Набір
для пиття, 1979 р.

4.1.124. М. Павловський. набір
для пиття, 1979 р.

4.1.125. М. Павловський. набір
для пиття, 1982 р.

269

4.1.126. М. Павловський.
«Мамонт», 1970 р.

4.1.127. М. Павловський.
«Ведмідь», 1971 р.

4.1.128. М. Павловський. «Морський
коник», 1973 р.

270

4.1.129. І. Чабан. Ваза, 1981 р.

4.1.130. І. Чабан. Кошик, 1986 р.

4.1.131. І. Чабан. Кошик, 1986 р.

4.1.132. І. Чабан. Набір для салату, 1979 р.

4.1.133. І. Чабан. Набір для салату, 1982 р.

271

4.1.134. І. Чабан. Набір
для пиття, 1979 р.

4.1.135. І. Чабан. Набір
для пиття, 1979 р.

4.1.136. І. Чабан. Набір
для пиття, 1979 р.

4.1.137. І. Чабан. Набір
для пиття, 1979 р.

272

4.1.138. І. Чабан. Набір
для пиття, 1982 р.

4.1.139. І. Чабан. Набір
для пиття, 1980 р.

4.1.140. І. Чабан. Набір
для пиття, 1981 р.

4.1.141. І. Чабан. Набір
для пиття, 1981 р.

4.1.142. І. Чабан. Набір
для пиття, 1982 р.

4.1.143. І. Чабан. Набір
для пиття, 1982 р.

273

4.1.144. І. Чабан. Набір для пиття, 1980 р.

4.1.145. І. Чабан. Набір для пиття, 1982 р.

4.1.146. І. Чабан, Р. Жук. Набір
для пиття, 1986 р.

4.1.147. І. Чабан. Набір для пиття, 1979 р.

274

4.1.148 І. Чабан. Набір для пиття, 1979 р.

4.1.149. І. Чабан. Набір для пиття, 1980 р.

4.1.150. Ф. Черняк. Ваза, 1986 р.

4.1.151. Ф. Черняк. Ваза, 1986 р.

275

4.1.152. Ф. Черняк. Кубок, 1979 р.

4.1.153. Ф. Черняк. Кубок, 1979 р.

4.1.154. Ф. Черняк. Набір для фруктів, 1979 р.

4.1.155. Ф. Черняк. Набір для фруктів
«Весна», 1980 р.

4.1.156. Ф. Черняк. Набір для салату, 1981 р.

4.1.157. Ф. Черняк. Тарілка, 1982 р.

276

4.1.158. Ф. Черняк. Фруктовниця, 1982 р.

4.1.159. Ф. Черняк, І. Чабан. Набір
для пиття, 1982 р.

4.1.160. П. Семененко.
«Двоголовий ведмідь», 1970 р.

4.1.161. Є. Косаковська. Набір
«Фігура», 1981 р.

277

4.1.162. С. Тимчак. Ваза, 1986 р.

4.1.163. С. Тимчак. Ваза, 1986 р.

4.1.164. О. Гущин. Штоф до ювілею
м. Києва, 1982 р.

4.1.165. О. Гущин. Ваза, 1985 р.

278

4.1.166. І. Зарицький. «Весна», 1982 р.

4.1.167. І. Зарицький. «Гуцул і Одарка»,
1967 р.

4.1.168. Л. Митяєва. Набір «Червоний», 1972 р.

4.1.169. Л. Митяєва. Набір «Ранок», 1980 р.

279

4.1.170. Л. Митяєва. Набір «Ранок», 1980 р.

4.1.171. С. Голембовська. Набір для
десерту «Ягідка», 1975 р.

4.1.172. С. Сміян. «Ваза», 1970-ті рр.

4.1.173. С. Сміян. «Вази», 1970-ті рр.

Гутне скло.

Гутне скло.

280

4.1.174. І. Аполлонов. «Садок вишневий коло хати», 1964 р.

4.1.175. І. Аполлонов. «Тополя», 1975 р.

281

4.1.176. І. Аполлонов. «Листя», 1982 р.

4.1.177. І. Аполлонов. «Сінокос», 1964 р.

4.1.178. І. Аполлонов. «Вітер», 1985 р.

282

4.1.179. А. Балабін. «Павич», 1969 р.

4.1.180. А. Балабін. «Дельфін», 1970 р.

4.1.181. А. Балабін. «Баклани», 1975 р.

4.1.182. А. Балабін. «Слон», 1974 р.

283

4.1.183. А. Балабін. «Українські байки», 1991 р.

284

4.1.184. Л. і Д. Шушканови. Ваза, 1980 р.

4.1.185. Л. і Д. Шушканови. Ваза, 1980 р.

4.1.186. Ґ. Діджюнайтіте. Ваза, 1986 р.

4.1.187. Ґ. Діджюнайтіте. Ваза, 1986 р.

285

4.2.1. Р. Пєляцкас. Композиційна група ABD,

4.2.2. Р. Пєляцкас. Композиційна група AAB,

2011 p.

2011 p.

4.2.3. В. Пауляускас. Композиційна група

4.2.4. В. Пауляускас. Композиційна група

ICC, 2011 р.

BAA, 2011 р.

4.2.5. В. Пауляускас. Композиційна група

4.2.6. Р. Пєляцкас. Композиційна група AIB,

BBB, 2011 р.

2011 p.
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4.2.7. В. Пауляускас. Композиційна група

4.2.8. В. Пауляускас. Композиційна група

ABD, 2011 р.

ADC, 2011 р.

4.2.9. Р. Пєляцкас. Композиційна група AIC,

4.2.10. М. Бокотей. Композиційна група CBA,

2011 p.

2011 р.

4.2.11. В. Пауляускас. Композиційна група

4.2.12. Р. Пєляцкас. Композиційна група
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