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У  другій половині ХХ  – на  почат-
ку ХХІ ст. левова частка досягнень 
у  царині художнього скла України 
належить художникам-склярам само-
бутньої львівської школи декоратив-
но-прикладного мистецтва, що впро-
довж ХХ ст. формувалась на  багатих 
традиціях народного мистецтва цього 
краю, всотуючи надбання національ-
ної культури та  досягнення європей-
ських професійних митців. Завдяки 
львівським митцям-склодувам укра-
їнське гутництво отримало потужний 
поштовх до розвитку.1

Скло, як  і  золото, випробовують 
вогнем. Розплавлена маса скла, до-
ведена до температури 1200–1500°С, 
поводиться як гарячий кінь, що нама-
гається скинути із сідла свого верш-
ника. Гутник у  лічені хвилини мусить 
приборкати цього дикого скакуна. 
Гуту також можна порівняти з музич-
ним інструментом, на  якому можуть 
грати лише віртуози. Вона важка 
й  вибаглива. Вона чутливо та  швид-
ко реагує на виконавця: між митцем 
і  матеріалом відбувається постійний 
обмін почуттями та емоціями, у про-
цесі якого примхливе скло нерідко 
нав’язує склодуву свою волю. По-
трібна велика майстерність, щоб 
обернути забаганки матеріалу на пе-
реваги мистецького твору.

Цілком справедливим видається 
твердження, що «…львівське худож-
нє скло  – на  кшталт венеційського 
Мурано, й немає шкали, щоб визна-
чити – яке з них якісно вище: і перше, 
і друге зближують крила традицій».2

На зламі ХХ–ХХІ століть мистецтво «вог-
ню та  світла» втілюється в  новітніх не-
ординарних формах. Талановиті україн-
ські митці створюють численні раритети 
в матеріалах гутного скла й матованого 
кришталю. У цих творах поступово стира-
ються межі між виробом і склопластикою, 
скульптурою й   ужитковим мистецтвом. 
Розвиваючись у  контексті авторського 
студійного скла, українське гутництво от-
римує світове визнання. Адже львівське 
художнє скло за  спадковістю традицій, 
багатоманітністю образно-пластичних рі-
шень та вишуканістю декорування є «ви-
нятковим явищем, яке охоплює твор-
чість плеяди видатних народних майстрів 
та професійних художників».3

Професійні художники оволодівали 
давніми прийомами й  техніками «ста-
рої» гути, усвідомлювали традиції віль-
ного видування скла й  поводження 

In the second half of the 20th – the be-
ginning of the 21st century the lion’s share 
of  achievements in  the field of  art glass 
in  Ukraine belonged to  artists-glaziers 
of the original Lviv school of arts and crafts 
that during the 20th century formed on the 
rich traditions of folk art of this region, ab-
sorbing the heritage of national culture and 
achievements of  European professional 
artists. Thanks to Lviv glassblowing artists, 
Ukrainian glassmaking received a powerful 
impetus to development.1

Glass, like gold, is  tried by  fire. Mass 
of molten glass brought to a temperature 
1200-1500°C, behaves like a hot horse, 
trying to  throw off its rider of  the saddle. 
The glass blower has only few minutes 
to tame this wild horse. Melted glass can 
also be compared to a musical instrument, 
which can be played only by a  virtuoso. 
It is heavy and whimsical. It is sensitive and 
responsive to artist, between the artist and 
the material there is a constant exchange 
of feelings and emotions, during which the 
pretentious glass often imposes its own 
will. Incredible skill is needed to  turn the 
caprice of  the material into the features 
of the work of art.

It seems fair to claim that «... the Lviv 
art glass is  like Venetian Murano, and 
there is no scale to determine which is of 
higher quality, and both bring together 
the wings of tradition».2

At the turn of  the 21st century, the art 
of «fire and light» is embodied in the new ex-
traordinary forms. Talented Ukrainian artists 
create numerous rare works in blown glass 
and matte crystal. The boundaries between 
a product, sculpture and applied arts are 
gradually erased in these works. Being de-
veloped in the context of the author’s studio 
glass, Ukrainian blown glass receives inter-
national recognition. For Lviv art glass by he-
redity of its traditions and diversity of its im-
age-making and exquisite plastic decoration 
is «an exceptional phenomenon that covers 
the creativity of a number of outstanding folk 
craftsmen and professional artists».3

Professional artists mastered the an-
cient methods and techniques of  the 
«oldschool» glassworks and were aware 
of  the tradition of  free blowing of  glass 
and dealing with  it. Already during the 
1970’s –1980’s there is a  radical change 
in  the principles of  shaping and decora-
tion. The utilitarian principle of  work re-
treats. Utensil base is gradually becoming 
purely decorative, changes into the ele-
ment of  spatial allegorical compositions 
that surprise with their unusual rhythmic 

    А. Бокотей / A. Bokotey 
«Сільська ідилія» / «Rural idyll»
художнє скло / art glass,
2016

Саме на Львівщині 
у 1950–1980-х рр. 
старовинне мистецтво 
гутного скла  вибухає 
новими творчими 
знахідками. Зокрема, 
відновлюється спосіб 
вільного формування 
виробів із розплавле-
ної скляної маси за до-
помогою склодувної 
трубки безпосередньо 
біля скловарної печі.

It was in Lviv region 
of the 1950’s-1980’s 
that the ancient 
art of blown glass 
exploded with new 
creative discoveries. 
In particular, there was 
a revival of the method 
of the free formation 
of products from molten 
glass mass by means 
of blowing with tubes 
directly at the furnace.
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з ним. Уже в період 1970–1980-х рр. спостерігається 
радикальна зміна принципів формотворення та деко-
ру. Відступає принцип утилітарності. Посудна основа 
поступово стає суто декоративною, перетворюється 
на  елемент просторових алегоричних композицій, 
які дивують незвичністю ритміко-пластичного ладу. 
Укрупнилися форми, багатшими стали колір та плас-
тика, композиції отримали певний зміст, часом мета-
форичний чи символічний, – усе це наблизило ці ви-
роби до станково-декоративних творів, розрахованих 
на  виставковий чи  музейний простір. «Проступає 
одна симптоматична особливість, властива напряму 
в сучасному склі, який ще не повністю сформувався. 
Йдеться про відому трансформацію поширених кри-
теріїв «краси» у склі <...>. Гармонія пізнаваних форм, 
милування яскравою декоративністю кольору і плас-
тики, відкрита емоційність, легко простежувані зв’яз-
ки з  чуттєво відчутним світом природи – все це рі-
шуче витісняється іншими категоріями. Установка 
на незвичність і новизну техніки, прийому, пластики 
набуває характеру програмності; асоціативні ходи 
стають все більш опосередкованими й віддаленими, 
а рушійною енергією образу виступає згусток інтелек-
туального начала, філософічність мистецької думки, 
спрямованої за межі звичайної свідомості».4 Вистав-
кові твори цього періоду все більше набувають мета-
форично-алегоричного характеру. І в подальші роки 
ця  тенденція переважає, хоча символ та  алегорія 
не виступають самоціллю, а лише сприяють повнішо-
му розкриттю світу почуттів художника.

Так поступово вибудовувалась панорама «нового» 
львівського гутництва, що  складалась з  експери-
ментальних пошуків та  знахідок творчих індивіду-
альностей. Митці намагалися втілювати новітні об-

разно-  й  формально-художні задуми 
у  виставкових об’ємно-просторових 
роботах, які більше тяжіли до  скуль-
птурної пластики. На ґрунті традицій-
ного гутного скла розпочинає розви-
ватися новий напрям – склопластика. 
Завдяки високій культурі виконання, 
він якнайповніше розкривав оригі-
нальність образно-пластичного мис-
лення львівських творців.

    Ф. Черняк / F. Cherniak
«Перемога» / «Victory»
художнє скло / art glass
2016
     А. Бокотей / A. Bokotey
«Горизонт над сонцем» / «Horizon 
over the sun»
художнє скло / art glass, 2016

and plastic form. The forms became bigger, and color and 
plastics became richer, the compositions gained certain 
content, sometimes metaphorical or symbolic – all these 
have brought these products to the easel and decorative 
works level, designed for exhibition or museum space. 
«Here emerges one symptomatic feature peculiar to trends 
in modern glass, which has not been fully formed yet. It is 
a known transformation of common criteria of  «beauty» 
in the glass <...>. The harmony of recognizable forms, ad-
miring the bright decorativeness of colors and plastic, open 
emotionality, easily traceable connections with sensory per-
ceptible natural world – all these are drastically replaced 
by other categories. The orientation on the unusual nature 
and novelty of techniques, methods and plastics acquires 
permanent character, associative moves become more 
indirect and remote, and the driving energy of  the image 
is  the constellation of  intellectual principles, artistic philo-
sophical thoughts aimed beyond ordinary consciousness».4 
Exhibition works of this period are increasingly becoming 
of  metaphorical, allegorical nature. And in  subsequent 
years, this trend prevails, although the symbol and allegory 
do not appear a goal in itself, but only contribute to fuller 
disclosure of feelings in the world of the artist.

Thus gradually outlined the view of the «new» Lviv glass 
blowing, consisting of  experimental search and find-
ings of creative individuals. The artists tried to  implement 
new figurative and formal artistic designs in the exhibition 
of three-dimensional works that are more inclined to sculp-
tural plastic. A new direction starts to develop on the basis 
of traditional blown glass – glass plastics. With its high per-
formance culture, it most fully revealed originality of plastic 
figurative thinking of Lviv creators.

Bold experiments of  Lviv artists (for example, works 
by  S. Masliak of  sulfide and transparent glass, works 

by A. Bokotey, F. Cherniak, V. Hinzburg – 
in  color and transparent) opened broad 
horizons to the Ukrainian glaziers.

Utensils volumes turned into the so-
called floral, biomorphic ones, in  which 
sharply anxious feeling of  nature was 
combined with associative, more indirect 
links between natural motifs and their em-
bodiment in the material. It is vividly shown 
in  the poetic works of  Zinoviia Masliak 
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Сміливі експерименти львівських митців 
(до прикладу, роботи З. Масляк у сульфід-
ному та прозорому склі, твори А. Бокотея, 
Ф. Черняка, В. Гінзбурга – у кольоровому 
та прозорому) відкрили перед українськи-
ми склярами широкі горизонти.

Посудні об’єми перетворювалися 
на  так звані флореальні, біоморфні, 
у  яких гостро-трепетне відчуття на-
тури поєднувалось із  асоціативними, 
більш опосередкованими зв’язками 
між природними мотивами та їх втілен-
ням у матеріалі. Це яскраво відображе-
но в поетичних роботах Зіновії Масляк 
(1925–1984) – випускниці ЛДІПДМ, яка 
від середини 1970-х рр. експеримен-
тувала в  дусі нового формотворен-
ня, намагалася вийти за  межі тради-

      А. Бокотей / A. Bokotey
«На війну» / «To the war»
художнє скло / art glass,

2016

А .  Б о к о т е й  р о з р о б и в  н е в і д о м і  р а н і ш е  с п о с о б и 
д е к о р у в а н н я :  м е т о д  « с п і р а л е в и д н о ї  н и т к и » , 

м е т о д  « в к л ю ч е н н я  з о б р а ж е н н я  в  с е р е д и н у  о б ’ є м у 
п о р о ж н и с т о г о  в и р о б у » 7

(Черняк Ф., Львівське гутне скло другої половини ХХ століття, Львів, 2006)

ційно-усталених уявлень про посудно-декоративне 
скло (декоративна скульптура «Каштан» з композиції 
«Каштан цвіте», 1982, ЛЕКСФ (Львівська експеримен-
тальна кераміко-скульптурна фабрика – ред.), НМУН-
ДМ (Національний музей українського народного де-
коративного мистецтва – ред.); ваза з декоративної 
композиції «Чорнобривці», 1982, НМУНДМ). Компо-
зиції З. Масляк розраховані на асоціативне сприйнят-
тя, «характерні виразністю сміливо схопленої форми, 
вільного, енергійного ліплення, оригінальністю вияв-
лення контрастів світла й тіні в масі скла»5 (набір ваз 
«Морське дно», 1982–1983, НМУНДМ). 

Лідерами львівського гурту склярів на початку 1980-
х рр. стали непересічні постаті. Це Франц Черняк, член 
НСХУ, народний художник України, професор ЛНАМ, 
та Андрій Бокотей, член НСХУ, народний художник Укра-
їни, академік НАМУ, лауреат Національної премії України 
імені Тараса Шевченка, ректор ЛНАМ. Обидва – постійні 
учасники численних українських і міжнародних виставок, 
всіх міжнародних симпозіумів скла у Львові (1989–2016), 
які «рухалися разом у  заданому ними керунку іннова-
цій»2 і здійснювали масштабні технологічні експерименти 
у своїх невпинних пошуках нових прийомів декорування 
скловиробів. Їхні творчі досягнення й нині дають змогу 
говорити не тільки про новітнє рішення образно-пластич-
них завдань у склі через підпорядкування технологічних 
принципів філософському наповненню творів, а й зага-
лом про їх вплив на мистецький поступ львівського скляр-
ства на зламі ХХ – ХХІ ст.

Наприкінці 1970-х – початку 1980-х рр. А. Бокотей 
вводить у скломасу такі матеріали, як скловолокно, 
солі металів, фольгу, емалі, кольорову крихту. Ці тех-
нологічні відкриття А. Бокотея було затверджено ав-
торськими свідоцтвами й відзначено Срібною медал-
лю Академії мистецтв СРСР. Образи, які він творив 
усередині скляних об’ємів, були сміливим і неочікува-
ним кроком у розвитку нефігуративної пластики.

Метод застосування гальванопластики у склі Ф. Чер-
няка теж було затверджено свідоцтвом як авторський 
винахід. Черняк, сполучаючи такі різні матеріали, 
як скло й метал, також винайшов нетривіальний метод 
декорування склопластики, який ґрунтувався на від-
новленні реакцій окислів металів. Нанесення на по-
верхню скловиробу присипок або занурення гарячої 
скломаси в порошок окису марганцю чи хрому ство-
рювали ефекти різнокольорових відтінків і надавали 
скляній поверхні матовості.3 Окиси металів, які з’єдну-
вались із розплавленою скломасою в різних режимах 
обпалу, у роботах Ф. Черняка давали цікаві ефекти: 
наприклад, «обпаяне» скло, що асоціюється з лавою 
вулкану або з частками космічного пилу.

Отже, обидва митці паралельно й самобутньо роз-
робляли спосіб декорування цільносформованих 
(непродутих) скловиробів із безколірного чи злегка 
забарвленого скла. Він полягав у  тому, щоб ввес-
ти об’ємно-просторове зображення з кольорового 
скла або інших матеріалів усередину маси виробу.3

Ф. Черняк  – митець, який працював на  ЛЕКСФ 
у  склі майже без допомоги склодувів-виконавців, 
фантазував у кольоровому склі біля гутної печі са-

(1925–1984) – the graduate of Lviv State 
Institute of Applied and Decorative Arts, 
who since the mid 1970’s has been ex-
perimenting in the motifs of the new form 
creation, has been trying to  go beyond 
the borders of  the traditionally set im-
age of utility-decorative glass (decorative 
sculpture «Chestnut» from the compo-
sition «Chestnut in Bloom», 1982, Lviv 
experimental ceramics-sculptural plant, 
National Museum of Ukrainian Folk Dec-
orative Art; the vase from decorative 
composition «Marigold», 1982, National 
Museum of  Ukrainian Folk Decorative 
Art). Z. Masliak’s compositions are de-
signed for associative perception, «are 
characterized by  vivid boldly grasped 

shape, free, vigorous modeling, by  originality of  de-
tecting contrasts of  light and shadow in  the mass 
of  glass»5 (set of  vases «Sea Bottom», 1982-1983, 
National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art).

The Lviv group of glassmakers in  the early 1980’s be-
came outstanding figures. Among them are: Franz Cher-
niak, the member of National Union of Artists of Ukraine, 
national artist of Ukraine, professor at Lviv National Acad-
emy of Arts and Andriy Bokotey, the member of National 
Union of Artists of Ukraine, national artist of Ukraine, the 
academician of the National Academy of Arts of Ukraine, 
the winner of the National Taras Shevchenko prize, rector 
of Lviv National Academy of Arts. Both of  them are the 
permanent members of numerous Ukrainian and interna-
tional exhibitions, exhibitors at all international symposi-
ums of glass, which took place in Lviv (1989–2016), who 
«moved together in a given direction towards innovation»2 
and carried out large-scale technological experiments 
in their relentless search for new techniques of decorating 
glassware. Their artistic achievements even today allow 
us not only to talk about the latest solutions in image-plas-
tic tasks in the glass through subordination of technolog-
ical principles to philosophical filling of works, but also 
about their general impact on the artistic progress of Lviv 
glass at the turn of the 21st century.

In  the  late 1970’s – early 1980’s A. Bokotey introduce 
into the molten glass such materials as fiberglass, metal 
salts, foil, enamel, colored crumb. These technological 
discoveries of A. Bokotey received copyright certificates 
and were approved by  and awarded the Silver Medal 
of the Academy of Arts of the USSR. The images he cre-
ated inside the glass forms were unexpected and bold 
step in the development of non-figurative sculpture.

The method of  application of  electroforming to  the 
glass, introduced by  F. Cherniak, was also approved 
by  a  certificate as  author's invention. Cherniak, 
by  combining different materials such as  glass and 
metal, also invented a method of unusual decoration 
of  glass, which is  based on  restoring the reactions 
of  oxides of  metals. Application of  powders to  the 
surface of  glass or  dipping hot glass into the pow-
der of  oxide of  manganese or  chromium created ef-
fects of  colorful shades and gave matte look to  the 
glass surface.3 Oxides of  metals that are combined 
with molten glass in different modes of burning, in the 
works of F. Cherniak produced interesting effects such 
as «soldered» glass, which is associated with volcanic 
lava or particles of space dust.

Thus, the two artists developed together and separately 
the decoration method of wholeformed (not blown) glass 
of colorless or slightly colored glass. It consisted in put-
ting a three-dimensional image of colored glass or other 
material inside the mass of the piece.3

F. Cherniak is the artist, who worked at the Lviv experimental 
ceramics-sculptural plant with glass almost without the help 
of glass blowers, fantasized with colored glass at the furnace 
on his own (forming and sculpture from the composition «Pen-
guins», 1980, National Museum of Ukrainian Folk Decorative 
Art; composition «Fishing Nets», 1987, National Museum 
of Ukrainian Folk Decorative Art; composition «Pysankas», 

A .  B o k o t e y  d e v e l o p e d  p r e v i o u s ly  u n k n o w n 
w a y s  o f  d e c o r a t i o n ,  t h e  m e t h o d  o f  « s p i r a l 
t h r e a d »  a n d  t h e  m e t h o d  o f  « i n c l u d i n g 
i m a g e s  i n s i d e  t h e  h o l l o w  f o r m » 7

(Cherniak F., Lviv blown glass of the second part of the 20th century, 

Lviv, 2006)



н а у к о в а  п у б л і ц и с т и к а ▪ s c i e n c e ▪ 6766  ▪ н а у к о в а  п у б л і ц и с т и к а ▪ s c i e n c e

only as a talented reformer, but also a deep 
thinker and subtle observer of life («Against 
the current», 1990; «Silence», 1991; the 
series «Meditations», 1991–1992).

Works by Bokotey cause the flow of asso-
ciations that are never ambiguous. He eas-
ily handles glass and is able to control its 
ability of  deformation. Because of  this 
he manages to create expressive composi-
tions with very abstracted images of people 
and animals that seem to be converted into 
a system carrying secret sacred meaning 
of symbols known only to the artist, stand-
ing on the threshold of the third millennium.

This is what amazes in the moving se-
ries of  A. Bokotey of  the late 1980’s  – 
early 1990’s «Toys for Adults». The mo-
tive of wheel, constantly repeated in  the 
works of  this series, is perceived as  the 
symbol of  comprehensive expanse that 
includes several semantic layers. It  in-
cludes solar symbol (the concept of  the 
sun as a wheel was one of the most com-
mon in the ancient times), and the sym-
bol of  time flow. Bokotey’s wheel also 
reminds of the attribute of a mythical For-
tune – changeable and uncertain.

Bokotey’s carts with mythological and 
human figures, toy balls on  wheels  – 
these images as  if emerge from the 
world of the distant childhood, from the 

мостійно (пласт і скульптура з композиції «Пінгвіни», 
1980, НМУНДМ; композиція «Рибальські сіті», 1987, 
НМУНДМ; композиція «Писанки», 1989, НМУНДМ).

Завдяки глибоким знанням і дивовижному відчуттю 
матеріалу, він створював унікальні асоціативно-об-
разні твори в розмаїтому діапазоні: від теми природи 
(«Весна», «Тополі», «Горох» – 1970-ті), біблійних мотивів 
(«Хрест», «Мойсей» – 1980-ті) до космічних фантазій 
(«Тунгуський метеорит», «Кратер», «Космос», «Об’єкти 
в просторі», «Орбіта», «Народження матерії», «Плане-
ти» – 1980-ті).

Дуже цікавими є роботи Ф. Черняка, у яких він по-
єднує скло та метал. Ці несподівані спроби пластич-
ного відтворення в гутному склі гранично узагальне-
них жіночих профілів у 1990-х рр. («Діалог», «Маски», 
«Космічна маска», «Львівська пані», «Мадонна» тощо), 
а також оригінальні, дуже умовні, проте відносно роз-
горнуті за сюжетом, фігуративні композиції майстра 
у  2000-х  рр. («Мангеттен-2001», «Склодуви» тощо) 
було визнано справжніми мистецькими відкриттями 
у вільно формованому склі. Особливо вражає його 
масштабна сюжетно-фігуративна композиція «Скло-
дуви» (2008). Вогняна куля в центрі символізує скло-
варну піч, з якою нерозривно поєднані умовні фігур-
ки чоловічків зі склодувними трубками та баночками 
скла. Це  «своєрідний реквієм тим, хто присвятив 
своє життя художньому склу і кого вже нема в цьому 
світі, і «Многії літа» тим, хто продовжує працювати».6 

Андрій Бокотей, який «вийшов із  львівської гути, був 
зроджений культурою цеху гутного скла ЛЕКСФ і куль-
турними традиціями модернізму й  трансавангарду»7, 
одним із перших відійшов від ужиткової функції скла, 
перетворив скляний виріб на мистецький витвір. У своїх 
роботах він вирішував нове завдання: створити образ 
через нічим не обмежену форму.8

Бокотей ішов неторованими, недослідженими, незві-
даними до нього шляхами, експериментуючи у склі, 
що не відало до цього рішень образотворчих завдань. 
Випробуючи різні технології, він занурювався у вну-
трішній простір своїх постмодернових об’ємів у фор-
мах кулі, краплі («Імпровізація», 1980; «Гуцульські 
мадонни», 1981; «Генрі Муру присвячується», 1983), 
наповнених особливим життям склопластики, де про-
стежувались багатозначні образно-смислові зв’язки: 
скло – стихія, скло – матеріал, Космос – стихія та ма-
теріал.9 Дивовижна, майже чаклунська мішанина да-
вала в результаті надзвичайну палітру декоративного 
скла, що розкривалось у темах, які хвилювали авто-
ра: народження матерії, простір Всесвіту, неосяжність 
природи («Всесвіт І-, ІІ», 1979–1981; «Народження ма-
терії І-, ІІ», 1981–1984).

Фантазії Бокотея 1970–1980-х рр. у формах прозо-
рих куль із надзвичайно складним внутрішнім просто-
ром, вирішеним не звичними живописно-графічними 
прийомами, а тільки виразними засобами склодувної 
техніки – тими багатоманітними світло-кольоро-плас-
тичними ефектами, що виникають у процесі видування 
гарячої скляної маси – докорінно змінили сприйняття 
українського гутного скла як матеріалу, з якого нале-
жить створювати лише посудні форми (композиції «Чу-

мацький шлях», 1978; «Урочиста», 1979; 
серія «Об’єкти у просторі», 1983–1984). 
«Скасовуючи» принцип «утилітарності 
й корисності», Бокотей насмілився по-
хитнути, здавалося б, непорушні закони 
формоутворення й  декору, що  впро-
довж десятиріч усталились у  декора-
тивно-прикладному мистецтві. Скло 
Бокотея відійшло від канонів і  тран-
сформувалось у  скульптурну плас-
тику, у  якій він розкрився не  тільки 
як талановитий реформатор, але та-
кож як  глибокий мислитель і  тонкий 
спостерігач життя («Проти течії», 1990; 
«Мовчання», 1991; серія «Медитації», 
1991–1992).

Твори художника викликають потік 
асоціацій, які ніколи не  бувають од-
нозначними. Він вільно поводиться 
зі скломасою, вміє оперувати її здат-
ністю до деформацій. Завдяки цьому 
йому вдається створювати експресив-
ні композиції з гранично абстраговани-
ми образами людей і  тварин, що ніби 
перетворюються на систему, яка несе 
таємний сакральний зміст символів, ві-
домий тільки митцеві, що стоїть на по-
розі третього тисячоліття.

Саме цим і захоплює зворушлива се-
рія А. Бокотея зламу 1980–1990-х  рр. 
«Іграшки для дорослих». Символом все-
осяжного обширу, який містить декілька 
семантичних нашарувань, сприймається 
мотив колеса, незмінно повторюваний 
у  творах цієї серії. Це  і  солярний знак 
(поняття сонця як  колеса було одним 
із найпоширеніших у давнину), і симво-
лічний знак плину часу. Колесо нагадує 
і  про атрибут міфологічної Фортуни  – 
мінливої, непостійної особи.

Бокотеївські візочки з міфологічними 
й людськими фігурами, іграшкові кулі 
на колесах – ці образи наче виникають 
зі  світу далекого дитинства, із  лабі-
ринту серця художника («Забавка для 
дорослих», 1993, НМУНДМ; «Венера», 
1998; «Фігурка на візку», 1999). Надих-
нула митця на цю серію давньоетрусь-
ка бронзова скульптура у  вигляді со-
нячного диска на колісниці.

Широкий резонанс у  1990–2000-
х рр. на міжнародних виставках і сим-
позіумах отримала фігуративна плас-
тика А. Бокотея з плаского вітражного 
скла, виконана в  авторській техніці. 
Кожна композиція цієї серії – «театр», 
де розгортається своя маленька дра-
ма. Образи сумно-одноманітних «сидя-
чих» (серія «Сидячі», 1991; композиції 
«Тайна вечеря», 1991; «Відпочинок», 

     Р. Петрук / R. Petruk
«ВарвариЗМ» / «VarvaryZM»
художнє скло / art glass,
2016

1989, National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art).
Thanks to deep knowledge and wonderful sense of ma-

terial, he created unique associative-figurative works in di-
verse range from themes of  nature («Spring», «Poplar», 
«Peas» – 1970), biblical motifs («Cross», «Moses» – 1980) 
to space fantasies («Tungus Meteorite», «Crater», «Space», 
«Objects in Space», «Orbit», «Birth of  the Matter», «Plan-
ets» – 1980’s). Very interesting are the works of   F. Cher-
niak, in which he combines glass and metal. These unex-
pected attempts of  forming reproduction in blown glass 
of extremely generalized female profiles in the 1990’s («Di-
alogue», «Masks», «Space Mask», «Lviv Lady», «Madon-
na», etc.), as well as original, very conditional, but relatively 
detailed in  their plot, figurative compositions of  the artist 
in  the 2000’s. («Manhattan 2001», «Glass Blowers», etc.) 
were considered real art discoveries in freely formed glass. 
His large-scale plot-figurative composition «Glass Blow-
ers» (2008) is especially stunning. A Fireball in the center 
symbolizes glass furnace, to which are inseparably linked 
conditional figures of little men with blowing tubes and jars 
of glass. It  is  «a kind of  requiem for those who devoted 
their life to the art of glass and who are not in this world 
any more, and a «Hail!» for those who continue working».6

Andriy Bokotey, who «is the follower of the Lviv blown glass 
school, was formed as an artist by the culture of blown glass 
workshop of Lviv experimental ceramics-sculptural plant, 
and by the cultural traditions of the modernism and trans-
avant-garde»7, was one of the first of those who retreated 
from the utility function of glass, and turned glassware into 
the work of art. In his works, he solved a new task: to create 
an image through unfettered form.8

Bokotey followed the new, unresearched, unknown paths, 
experimenting with glass, which had not been subject to ar-
tistic tasks before. Trying out various technologies, he got 
engrossed into the internal space of his post-modernism 
forms such as the sphere, the drop («Improvisation», 1980; 
«Hutsul Madonnas», 1981; «Dedicated to Henry Moore», 
1983), filled with the peculiar life of glass forms, and inherent 
with ambiguous figurative and semantic connections: glass – 
element, glass – material, Space – element and material.9 

An amazing, almost magical medley gave the result of an 
extraordinary palette of decorative glass that revealed in the 
topics, which excited the author: the birth of matter, space 
of the Universe, the vastness of nature («Universe-I, II», 1979-
1981; «The Birth of Matter-I, II», 1981–1984).

Fantasies of Bokotey of the 1970’s–1980’s in the forms 
of transparent spheres with extremely complicated internal 
space, performed not using common pictorial and graphic 
techniques, but expressive means only of glass blowing 
techniques – those diverse light-colored plastic effects aris-
ing from the hot glass blowing mass – radically changed 
the perception of the Ukrainian blown glass as a material 
of which only utensils had been created before (composi-
tions «Milky Way», 1978; «The Solemn», 1979; series «Ob-
jects in Space», 1983–1984). «Cancelling» the principle «of 
utility and usefulness» Bokotey dared to shake the seem-
ingly immutable laws of  shaping and decoration, which 
had been established in arts and crafts for decades. Glass 
by Bokotey moved away from canons and transformed 
into sculptural plastic, in  which he  revealed himself not 
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1992; «Двоє», 1993; «Бесіда», 2002) чи його улюбле-
них «вершників» (композиції «Вершник», 1992; «Сон», 
1998) сприймаються філософськими символами са-
мотності і, можливо, втілюють найпотаємніші душевні 
порухи й думки автора.

Від 1981 р. художник багато експериментує з пла-
скими декоративними пластами (його так званими 
скляними акварелями), які в  інтер’єрному просторі 
сприймаються як  віртуозні абстрактно-живописні 
композиції. В  умовних скляних пейзажах Бокотея, 
виконаних в авторській техніці, завжди багато неба, 
образ якого незмінно сповнений величі. Місяць, 
сонце, гори  – улюблені мотиви художника: місячне 
сяйво, що пробивається крізь розірвані хмари в  імлі 
Карпатських гір; Карпати, що здіймаються вершина-
ми до яскравого сонця (пласти «Вечір», 1986; «Пей-
заж-88», 1988; серії «Краєвиди», 1991; «Краєвиди 
Гологори», 2001; «Ганджовські етюди», 2002; «Венеці-
йська нитка», 2011) тощо.

А. Бокотей – митець високого рівня асоціативного 
мислення й образності – незмінно співпрацює з ко-
легами-склодувами. «Сьогодні моя перша скрип-
ка – майстер Іван Мацієвський. А коли я починав – 
це були Петро Думич, Олексій Гера, старший брат 
Івана – Ярослав Мацієвський».2

1988 р. А. Бокотей та  Ф. Черняк брали участь у  Між-
народному симпозіумі скла в місті Нові Бор у тодішній 
Чехословаччині. По суті, вони першими серед профе-
сійних українських художників приєдналися до  «другої 
хвилі» всесвітнього руху студійного скла («Studio Glass 
movement»), що виник у середині ХХ ст. одночасно і в Єв-
ропі, і у США. Учасники цього руху віднаходили нові про-
яви кольоро-пластичної виразності скла, розкривали 
його технологічні можливості. У результаті розвитку жан-
ру склопластики з’явилося поняття авторське скло. Тоді 
ж скло вийшло за межі художньої промисловості й ре-
месла. І у другій половині ХХ ст. художнє скло стало рівно-
правною ланкою в системі пластичних мистецтв.

Упродовж 1989–2016 рр. А. Бокотей, якого в царині 
мистецького скла до сьогодні сприймають «невтомним 
відкривачем склоідей, склообразів, склодумок»7, є іні-
ціатором і постійним, спільно із ЛНАМ, організатором, 
а  також головою Міжнародного симпозіуму гутного 
скла у Львові. Захід відбувався що три роки на базі 
ЛЕКСФ, а після її закриття у 2007 р. – на таких скляних 
підприємствах Галичини, як Бережанський склозавод 
і завод компанії «Галицьке скло» в с. Новий Яр Яворів-
ського району. Нині львівські форуми скла вважають-
ся найбільш престижними у Східній Європі.
Продовження статті читайте в наступному номері.
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«Діалог» / «Dialogue»
гута / blown glass
2004

labyrinth of  the artist’s heart («Toys for Adults», 1993, 
National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art, «Ve-
nus», 1998; «The Figure in a Cart», 1999). This series 
was inspired by the ancient Etruscan bronze sculpture 
in a form of a solar disk on a chariot.

In the 1990’s-2000’s at  the international exhibitions 
and symposiums the wide resonance was made by fig-
urative plastic of A. Bokotey made of  flat stained glass 
in the author's technique. Every composition of this series 
is a «theatre», which unfolds its own little drama. Images 
of sad and monotonous «sedentary» (series «Sedentary», 
1991; compositions «The Last Supper», 1991; «Rest», 
1992; «The Two», 1993; «Conversation», 2002), or his fa-
vorite «Riders» (composition «Rider», 1992; «The Dream», 
1998) are perceived through the philosophical symbols 
of  loneliness and perhaps embody the deepest spiritual 
movements and thoughts of the author.

Since 1981 Bokotey experiments a  lot with flat decora-
tive layers (the so-called glass watercolors), which in interior 
space are perceived as a virtuoso abstract pictorial composi-
tions. The conditional glass landscapes of Bokotey, executed 
in author's technique, always feature a lot of sky, the image 
of which is  full of majesty. The moon, the sun, the moun-
tains – these are the favorite motifs of the artist: the moon-
light, which makes its way through the torn clouds in the mist 
of the Carpathian mountains; Carpathian mountains, which 
raise their peaks to the bright sun (layers «Evening», 1986; 
«Landscape-88», 1988, the series «Landscapes», 1991; 
«Landscapes of  Holohora», 2001; «Handzhov sketches», 
2002; «Venice thread», 2011) and others.

A. Bokotey is the artist of high level of associative thinking 
and imagery, and he always cooperates with his fellow glass 
blowers. «Today my first violin is master craftsman Ivan Mat-
sievskyi. And when I only started those were Petro Dumych, 
Oleksii Hera, Ivan’s elder brother – Yaroslav Matsievskyi».2

In 1988 A. Bokotey and F. Cherniak participated in the Inter-
national Symposium of Glass in Novi Bor in the then Czech-
oslovakia. In  fact, they were among the first professional 
Ukrainian artists, who joined the «second wave» of the global 
movement of studio glass («Studio Glass Movement»), which 
emerged in  the mid-twentieth century both in Europe and 
in the USA. Members of the movement found new manifes-
tations of color-plastic glass expression, revealed its tech-
nological capabilities. As a result of the glass plastics genre 
development appeared the concept of author’s glass. At that 
time glass went beyond art industry and craft. And in the sec-
ond half of the 20th century art glass became an equal link 
in the system of plastic arts.

During 1989-2016 A. Bokotey, who in the sphere of glass art 
is deemed to be «restless inventor of glass ideas, glass imag-
es and glass thoughts»7, has been the initiator and constant, 
together with Lviv National Academy of Arts, organizer as well 
as the head of the International Blown Glass Symposium in Lviv. 
The event was held every three years on the basis of Lviv exper-
imental ceramics-sculptural plant, and after its closure in 2007 – 
at such glass plants of Galicia as Berezhany Glass Plant and 
the «Galician Glass» company’s plant in the village of Novyi Yar 
of Yavoriv district. Today Lviv forums of glass are considered 
to be the most prestigious in Eastern Europe.
Read more in issue #3.
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