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Цього року минає 27 років від першо-
го Міжнародного симпозіуму гутного 
скла у  Львові. Щоправда, перший  — 
у  розпал Горбачовської «перебудови» 
у  1989  р.  — мав статус «всесоюзно-
го», але вже тоді серед учасників були 
американець Марвін Ліпофскі, угорець 
Янош Єґенєйш, фін Мікко Меррікалліо 
та чех Іржі Шугаєк. Ці імена сьогодні 
сміливо можна внести до переліку кла-
сиків сучасного мистецтва. Так само, 
як і десятки прізвищ інших художників 
із 29 країн, які брали участь у наступ-
них симпозіумах у  Львові і  залишили 
свої роботи в дарунок місту. Насмілюсь 
ствердити, що вже всього через де-
кілька десятиліть твори з авторськими 
підписами «Ейш», «Ліпофскі», «Шу-
гаєк», «Зорічак», «Пауел», «Зельнер», 
«Лейбовіц», «Обалдіа» будуть вартувати 
не менше ніж сьогодні «Клімт», «Пікас-
со», «Модільяні» чи «Далі». А все тому, 
що мистецтво художнього скла  — чи 
не наймолодший напрям, який з’явив-
ся у 50-х роках ХХ ст., завдяки міжна-
родному руху студійного скла, а  його 
першими послідовниками були згадані 
художники. Та чи оцінюємо ми реаль-
но вартість зібраної під час симпозіумів 
у Львові колекції, і  чи адекватне місце 
вона займає серед львівських збірок? 

У  біографіях художників-склярів, які 
свого часу брали участь у  львівських 
форумах, читаємо: «Твори містяться 
у музеях скла у Корнінґу (США), Ебель-
тофті (Данія), Шанхаї (Китай), Львові 
(Україна)». Гідне місце у  достойному 
переліку. Наш музей, який належить до 

М и х а й л о ▪ Б о к о т е й
к о о р д и н а т о р  М у з е ю 

с к л а , х у д о ж н и к , 
с т .  в и к л а д а ч 

к а ф е д р и  х у д о ж н ь о г о 
с к л а  Л Н А М

M y k h a i l o ▪ B o k o t e i
c o o r d i n a t o r  o f  t h e

g l a s s  m u s e u m , a r t i s t
s e n i o r  l e c t u r e r  a t  

t h e  a r t  g l a s s 
d e p a r t m e n t  L N A A

Museum of Glass in Lviv: — virtual or real?

м у з е й  с к л а  у  л ь в о в і :
в і р т у а л ь н и й

ч и  р е а л ь н и й ?

This year will be the 27th anniversary of 
blown glass symposia in Lviv. However, the 
first one, during the height of Gorbachov’s 
«perestroika» in  1989, had the status of 
«all-union» symposium, as among the 
participants were American Marvin Lipofski, 
Hungarian Yanosh Yegeneish, Finn Mikko 
Merrikallio and Czech Yizhi Shuhaiek. The 
above-mentioned names now can be 
surely included into the list of modern art 
classics. Like the dozens of names of other 
artists from 29 countries who participated 
in these symposiums in Lviv and left their 
works of art as a gift to the city. I daresay 
that in just a  few decades the works with 
author’s signatures «Eish», «Lipofski», 
«Shuhaiek», «Zorichak», «Powell», «Zelner», 
«Leibovitz», «Obaldia» will be worth not less 
than today «Klimt», «Picasso», «Modigliani» 
or «Dali». This is because art glass is one 
of the youngest directions, which started 
in the 50s of the 20th century due to the 
international trend of studio glass, the first 
followers of which were artists. But do we 
correctly estimate the value of the gathered 
during the symposiums in Lviv collection 
and does it take the proper place among all 
the collections of Lviv? 

We read in the biographies of the glass 
artists, who once participated in Lviv 
forums: «The artworks are kept in the 
museums of glass in Corning (the USA), 
Ebeltoft (Denmark), Shanghai (China), 
Lviv (Ukraine)». It is a  decent place in 
a decent list, but can our museum, which 
belongs to ten glass museums in the 
world that possess similar modern glass 
collections, be compared according to 

Музей розташований 
у самому серці 

міста Львова, на 
пл. Ринок, навпроти 
Ратуші у приміщенні 

середньовічного Палаццо 
Бандінеллі. Перший 

музей заснував відомий 
український художник 
проф. Андрій Бокотей 

у 1992 р., щоб експонувати 
твори, створені під час 

Міжнародних симпозіумів 
гутного скла, які 

відбуваються в місті що три 
роки з 1989 р.

Glass Museum in Lviv is 
situated in the heart of the 

city on the Rynok sq., in front 
of the City Hall in a mediaval 
Palazzo Bandinelli. The first 
Glass Museum was estab-
lished by famous Ukrainian 

artist prof. Andriy Bokotey in 
1992 with the aim to expose 

the pieces created during 
the International Blown Glass 

Symposiums in Lviv. This is 
the first and the only glass 

museum in Ukraine.
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десяти музеїв скла у світі, які володіють 
подібною колекцією сучасного скла за 
кількісними й  якісними показниками, 
може дорівнятись до вищезгаданих? 
Корнінґ (штат Нью-Йорк) — американ-
ське місто, яке у світі асоціюється з ви-
робництвом скла різного профілю: бу-
дівельне, технічне, художнє та ін. Музей 
скла у Корнінґу — це декілька десятків 
тисяч експозиційних метрів, декілька 
сотень тисяч експонатів історичного 
характеру, збірка авторських робіт всіх 
художників-склярів сучасності, чиє ім’я 
стає відомим, відповідне фінансування 
та професійний колектив. Музей скла 
в Ебельтофті функціонує під патронатом 
датської королівської сім’ї. Музей скла 

its quantitative and qualitative indicators 
with the others? Corning is American 
city, which is associated in the world with 
the production of various kinds of glass: 
construction, technical, artistic, and others. 
Museum of Glass in Corning has a  few 
tens of thousands of meters of exhibition, 
several hundred thousand exhibits of 
historical character, a collection of works of 
contemporary glass artists, whose names 
become known, appropriate funding and 
staff. Glass Museum in Ebeltoft operates 
under the patronage of the Danish royal 
family. Museum of Glass in Shanghai is 
growing gradually and steadily filling up its 
own collection of contemporary glass at the 
highest prices.

   Ян Зорічак, Словаччина
Yan Zoritchak, Slovakia
1998
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в  Шанхаї поступово росте і  впевнено 
поповнює власну колекцію сучасного 
скла найдорожчими експонатами.

Є у світі й невеликі музеї, де колекції 
наповнені переважно історичним склом 
і  невеликою кількістю сучасних робіт 
місцевих художників. Та попри обсяг 
збірок, ці інституції відомі на весь світ: 
музеї скла на о. Мурано (Італія), в Кросно 
(Польща), в Новому Борі (Чехія), Фрауе-
нау (Німеччина), Рійгімякі (Фінляндія) та ін. 
Відомі тому, що місцевість, де вони роз-
ташовані, пов’язана з виробництвом скла 
ще з середньовіччя, а то й римських ча-
сів, а їх влада докладає всіх зусиль, щоб 
назви цих міст були знані цілому світові 
власне завдяки скловиробництву. 

Де ж нам позиціонувати Музей скла 
у Львові? У переліку гігантів з мільйон-
ним державним фінансуванням  — бо 
наша колекція не поступається їхній, 
чи серед дрібних регіональних  — бо 
сьогодні експозиційні площі становлять 
трохи більше як 100 м2, а показати гля-
дачеві ми можемо навіть менш ніж 1/20 
всіх зібраних робіт? Та й  тут не осо-
бливо вписуємося, бо Львів мало хто 
асоціює зі скловиробництвом, а місце-
ва влада поки не особливо докладає 
зусиль, щоб створити ще один бренд 
міста поміж шоколадом, кавою і пивом 
(насмілюсь написати «поки», бо певні 
розмови вже ведуться, тож сподіваюсь 
на їх результативність).

Тут варто зробити невеликий історич-
ний відступ. Скловиробництво на тере-
нах Галичини процвітало ще з раннього 
середньовіччя. Усі львівські музеї міс-
тять докази цього, а  деякі артефакти 
з місцевих гут датують Х-ХІІ ст. Напри-
кінці ХХ  ст., ще до занепаду промис-
ловості в  Україні, у  Львівській області 
налічувалось декілька десятків підпри-
ємств, які варили скло, зокрема понад 
десяток виготовляли художнє. 

There are small museums around the 
world, where collections are filled with 
mainly historical glass and a certain number 
of contemporary works by local artists. And 
despite the volume of collections, these 
institutions are known all over the world — 
a glass museum in Murano (Italy), Krosno 
(Poland), Novy Bor (Czech Republic), 
Frauenau (Germany), Riihimaki (Finland) 
and others. They are famous because the 
area in which they are located is related to 
the production of glass since the Middle 
Ages or even Roman times, and their 
governments are making every effort in 
order the names of these towns to be 
known all over the world, thanks to their 
own glass manufacturing.

And where is the place of the Museum 
of Glass in Lviv? Among the giants with 
millions of state funding, as our collection 
is not worse than theirs, or among the 
small peripheral ones, since today the 
area of exposition is only 100 m2, and we 
are able to show the audience only 1/20 
of all the collected works? And even here 
we look a bit awkward, because Lviv is not 
associated with glass manufacturing, and 
the local authorities do not make any effort 
for the creation of another brand of the city, 
as chocolate, coffee and beer (I daresay 
«for now», because there already are some 
talks on this issue and I hope they will be 
fruitful — author). 

At this point it is necessary to make 
a small historical note. Glass manufacturing 
in Galicia flourished since the early Middle 
Ages. All Lviv museums contain evidence 
of this, and some artifacts from local glass 
manufactories date back to the 10th-12th 
centuries. At the end of the twentieth 
century, before the collapse of industry in 
Ukraine, in Lviv region there were several 
dozen companies making glass, and more 
than a dozen of them produced art glass.

And now a few words about the history 

Сьогодні у світі функціонує 
лише декілька музеїв скла, 
у фондах яких знаходяться 

роботи таких відомих ху-
дожників сучасності як Ер-
він Ейш та Теодор Зельнер 
(Німеччина), Марвін Ліпоф-
скі, Стівен Рольф Пауел та 
Майкл Роджерс (США), Ян 
Зорічак (Франція), Едвард 

Лейбовіц (Бельгія), Іржі 
Шугаєк (Чехія) та ін. Проте 
жоден з них, окрім Музею 
скла у Львові, не володіє 

колекцією творів, вико-
наних авторами на одній 

виробничій базі під час 
мистецьких форумів.

There are only few mu-
seums in the world having 
the art glass of so famous 
artists as Erwin Eisch and 

Theodor Sellner (Germany), 
Marvin Lipofsky, Stephen 
Rolfe Powell and Michael 

Rogers (USA), Yan Zoritchak 
(France), Edward Leibo-

vitz (Belgium), Jiri Suhajek 
(Czech Republic) and many 

others. But none of the 
museums despose the 

collection of glass created 
during artistic forums at the 

same place.

          Роман Петрук, Україна
Roman Petruk, Ukraine

1998

          Марвін Ліпофскі, США 
Marvin Lipofsky, USA

2001
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Тепер кілька слів про історію Музею 
скла. Напевно, не варто нарікати на 
брак уваги з  боку львівської влади, 
бо таки двічі упродовж 10 років місь-
кі керівники виділяли приміщення для 
організації експозиції зібраного на сим-
позіумах художнього скла. Уперше  — 
1992 р.. Тодішній очільник міста Василь 
Шпіцер прихильно поставився до про-
хання голови оргкомітету симпозіумів 
Андрія Бокотея і під Музей скла у Льво-
ві було виділено достойне приміщення 
у кількасот метрів квадратних у самому 
центрі міста під Бернардинським мо-
настирем. Та «музей» був доступний 
для глядачів аж декілька годин  — під 
час відкриття в рамках ІІ Міжнародно-
го симпозіуму гутного скла в  жовтні 
1992  р. Через декілька місяців то-
дішній директор музею (іронічно, але 
також художник-скляр, а сьогодні ве-
ликий львівський «ідейник») поінфор-
мував про те, що приватизував примі-
щення і для музею скла в ньому місця 
немає... Що ж — гарячі дев’яності...

Удруге, рівно через десять років місь-
кий голова Василь Куйбіда надав для 
експозицій творів склярів зі світовим 
ім’ям підвали палацу Бандінелі на цен-
тральній площі міста, де сьогодні і функ-
ціонує установа з гордою назвою «Му-
зей скла у Львові». Та музеєм у повному 
розумінні слова три підвальні кімнати, 
де експонуються аж 28 симпозіумних 
композицій, справді назвати важко. 
А де решта з понад 300 унікальних ав-
торських творів художників із 29 країн 
світу, створених на склопідприємствах 
Львова на дев’ятьох симпозіумах 
1989-2013 рр.? Лежакують на акурат-
них полицях ретельно складені у фо-
ндах Національного музею у  Львові 
ім.  Андрея Шептицького і  чекають, 
чекають, чекають...

of the Museum of Glass. Perhaps, we 
should not complain about the lack of 
special attention from the Lviv authorities 
as in over 10  years they twice allocated 
room to organize exhibition of the collected 
during symposiums art glass. First, in 1992 
the head of the city Vasyl Shpitser 
favorably reacted to the request of the 
Chairman of Symposiums Organizing 
Committee Andrii Bokotei and gave the 
Glass Museum in Lviv a decent room of 
several hundred meters in the city center 
near the Bernardine monastery. But the 
«museum» was available for visitors only 
for a  few hours — at the opening of the 
II International Symposium of Blown Glass 
in October 1992. A  few months later the 
Museum director (ironically a glass artist 
himself, and now the big Lviv «inspirator») 
informed that he had privatized the premises 
and that there was no place for the Museum 
of Glass there... Well, the hot nineties...

The second time, exactly a decade later, 
for exhibiting the works of the world names, 
room in the basement of Bandinelli palace 
in the central city square, where today is 
functioning the institution with a  proud 
name «Lviv Glass Museum» was given by 
Mayor Vasyl Kuibida. But it is really difficult 
to call a museum three basement rooms, 
where 28  symposium compositions are 
exhibited. And where is the rest with more 
than 300 unique authors’ works of artists 
from 29  countries created in the glass 
factories of the city and nine symposiums 
during 1989-2013? They rest on the neat 
shelves carefully folded in the collections 
of Andrey Sheptytsky National Museum in 
Lviv and wait, wait, wait ...

Найбільшу експозицію 
музею присвячено ре-
зультатам Міжнародних 
симпозіумів гутного скла 
у Львові. Відвідувачі мають 
змогу насолоджуватись уні-
кальними творами худож-
ників з Бельгії, Німеччини, 
Польщі, Словаччини, Чехії, 
Литви, Латвії, Естонії, Росії, 
Болгарії, Франції, Іспанії, 
Туреччини, Японії, США, 
України та інших країн.

The bigest exposition is 
dedicated to the International 
Blown Glass Symposiums 
in Lviv. Here you can adore 
the unique art composi-
tions made by artists from 
Belgium, Bulgaria, Germany, 
Poland, Czech Republic, 
Latvia, Lithuania, Estonia, 
Russia, Slovakia, France, 
Turkey, Japan, USA and 
Ukraine.

    Метью Дюран, Великобританія
Matthew Durran, Great Britain
2010


