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Історія одного з найяскравіших явищ у культурно-мистецькому просторі України розпочалася
в 1989 р. завдяки ініціативі Андрія Бокотея, одного
з піонерів міжнародного студійного руху на постсоціалістичному просторі. Упродовж майже 30 років у десяти симпозіумах участь взяли понад 250 художників,
мистецтвознавців та поціновувачів мистецтва скла
із 32 країн. Упродовж 10 днів художники працюють
біля гутних печей з бригадою висококваліфікованих
майстрів-гутників, а мешканці та гості міста мають змогу спостерігати зблизька за роботою відомих мистців.
Традиційно за результатами симпозіуму відбувається виставка в залах Національного музею у Львові ім. Андрея
Шептицького. За умовами заходу кожен учасник залишає свою роботу в дарунок місту. І зібрана колекція унікальних скляних композицій налічує сьогодні вже понад
350 екземплярів. Організатори мають на меті створити
постійно діючий музей скла, щоб у майбутньому експонувати повну збірку симпозіумних робіт. У світі є лише
декілька музеїв скла, фонди яких містять роботи таких
відомих художників, як Ервін Ейш, Теодор Зельнер, Іржі
Шугаєк, Марвін Ліпофскі чи Ян Зорічак. Проте жоден
із цих музеїв не володіє колекцією, виконаною художниками в одному місці й фактично в один час – упродовж
лише кількох днів.
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. Цікавим та водночас дуже важливим
з огляду на перспективу є те, що серед учасників цього симпозіуму були представники вже другого покоління художників: Свєтлана Фьодорова,
донька російського мистця Боріса Фьодорова, постійного учасника більшості симпозіумів у Львові,
та Якуб Ян Робашевський, син польського скляра
Януша Робашевського, учасника симпозіумів
у 1992 та 1995 рр.
На підсумковій виставці за результатами ювілейного
Міжнародного симпозіуму гутного скла в залах Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького
експоновано 74 унікальні композиції. Широкий спектр
застосованих технік, розмаїття ідейного наповнення,
чітко виражена характерність національних стилів,
концептуальний зміст багатьох композицій – усе

The history of one of the most striking phenomena
in arts and cultural space of Ukraine began in 1989 initiated by Andriy Bokotey, one of the pioneers of international
studio movement in post-socialist space. More than 250
artists, art experts and connoisseurs of glass art from 32
countries have participated in ten symposiums for almost
30 years. The artists are working near hot-glass furnaces
for 10 days with a team of highly skilled glass-makers, and
the residents and visitors of the city can observe closely
the work of the famous artists. Traditionally, by the results
of the symposium there is an exhibition in the halls of the
Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv. Under the
terms of the event, each participant gives his\her work
as a present to the city. Today, a collection of unique glass
compositions includes more than 350 pieces. The organizers aim to establish a permanent museum of glass to exhibit in the future a full collection of symposium works.
There are only a few museums of glass in the world,
which funds contain works by such famous artists as Erwin Eisch, Theodore Zellner, Jiri Suhajek, Marvin Lipofsky
or Yan Zoritchak. However, none of these museums owns
a collection created by the artists in one place and in fact
simultaneously – within just a few days.
The last forum, held on 2-12 October 2016, was attended by 42 artists from Estonia, Israel, China, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, the USA, Turkey, Finland,
France, Sweden, Japan and Ukraine. An interesting and
also very important in view of the future is the fact that the
participants of the symposium were the representatives
of the second generation of artists: Svetlana Fedorova,
a daughter of the Russian artist Boris Fedorov, a permanent participant of most symposia in Lviv, and Jakub Jan
Robaszewski, a son of the Polish glazer Janusz Robaszewski, a member of symposia in 1992 and 1995.
At the final exhibition based on the results of the anniversary International Symposium of Blown Glass, 74
unique compositions were exhibited in the halls of the Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv. A wide range
of applied techniques, a variety of ideological content,
a clearly expressed specificity of national styles, conceptual content of many compositions – all these speak for
the value of the collection, which is a kind of reflection
of the current state of the global glass art.
Analyzing the unique works exhibited at the exhibition,
one should especially consider the specifics of the very

це свідчить про вартість зібраної колекції, яка є своєрідним віддзеркаленням
сучасного стану світового склярства.
Аналізуючи унікальні твори, експоновані на виставці, передусім варто
враховувати специфіку самого процесу виконання авторських композицій
у гуті. У звичних повсякденних умовах
комфортних майстерень художники
не обмежені в часі та можуть заздалегідь підбирати потрібне для реалізації
запроектованих творів обладнання.
Експромт та потреба змінити проект
через об’єктивні обставини, які виникають безпосередньо біля печі, спричинені особливістю технологічного процесу.
У таких екстремальних умовах художники мають надзвичайно мало часу
і для виконання безпосередньо біля
печі, і для подальшої обробки та довершення композиції. Більше того, художникам доводиться працювати з незвичним матеріалом (фізичні властивості
скломаси дуже відрізняються в різних
місцях), новою бригадою майстрів-виконавців та під тиском загальної уваги
інших учасників та численних сторонніх
відвідувачів заходу.
Уже не вперше іноземні художники – учасники симпозіуму – власноруч
виконували свої проекти у складі бригади українських гутників. Серед них
варто відзначити таких майстрів-віртуозів, як Уфук Акбей (Туреччина),
Такеші Іто (Японія), Анґус Пауерс
та Джеймс Роннер (США). Завдяки
такій співпраці, українські склодуви
переймають досвід та пізнають нові
технічні прийоми, способи декорування та формування, а також освоюють
дещо відмінні від наших інструменти.
Варто звернути увагу на певні технічні
прийоми, що їх застосовують художники під час роботи з гутною піччю. Реміґіюс Крюкас (Литва) для зовнішнього
декорування використав т. зв. склобій –
залишки прозорого скла, які майстер
під час декорування та обробки відрізає
й викидає в піддон. На невідпаленому
склі утворюються тріщини, і воно набуває
нерегулярної форми. Литовський художник накладав рештки склобою на гарячу
поверхню останнього набору і заплавляв до такого рівня, щоб побите скло
не мало гострих закінчень, але водночас зберігало свою характерність. Такий
експериментальний спосіб декорування
фактурно збагатив композицію під назвою «Собаче щастя», виконану винятково
з прозорого скла.
Індре Стульґайте, Литва / Indre Stulgaite, Lithuania
«Дерево» / «Tree», художнє скло / art glass
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Джей Сільтавуо, Фінляндія /
Jay Siltavuo, Finland
«Кратос і Зелос» /
«Kratos and Zelos»,
художнє скло / art glass
Марк Екстранд, США /
Mark Eckstrand, USA
«Без назви» / «No title»
художнє скло / art glass
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Цікавим прийомом формування одразу для двох художників виявилося прокатування скла через металеві вальці –
спосіб, який застосовує для виконання
об’ємно-просторової пластики професор кафедри художнього скла ЛНАМ,
засновник та голова оргкомітету симпозіумів А. Бокотей. Американець Джеймс
Роннер склеював кінцями один на одного
прокатані та зігнуті пласти, з яких формував вертикальні вежі, що їх згодом
піддав піскоструменевій обробці. Індре
Стульґайте (Литва) натомість використала
легко зігнуті прозорі пласти для інсталяції
«Дерево», де своєрідні прозорі пелюстки
повисли на гілках натурального дерева.
Анда Мункевіца (Латвія) виконувала
композицію, здавалось би, простою
та звичною технікою тихого видування, проте формою був не традиційний
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process of creating authors’ compositions
in blown glass. In usual everyday conditions of comfortable studios, the artists
are not limited in time and can pre-select the equipment required to implement
the designed pieces. Impromptu and the
need to change the project due to external factors, which arise directly near the
furnace, are caused by peculiarity of the
manufacturing process. In such extreme
conditions, the artists have very little time
to work directly near the furnace, and for
further processing and completion of the
composition. Moreover, the artists have
to work with unusual materials (physical
properties of glass melt are very different
in different places), a new team of glassmakers and under the pressure of attention of other participants and numerous
outside visitors of the event.

гіпс чи дерево, а високотемпературний ізоляційний
матеріал, який частіше використовують у техніці спікання. Потрібно зазначити, що зображення – у цьому
випадку портрет чоловіка художниці – було не відлите, а вирізьблене з м’якої термовати. До видутих
форм у композиції додано дерев’яні конструкції.
Варто відзначити також роботу Марка Екстранда (США), який, щоправда, не брав участі в роботі
біля печі, але привіз готовий твір для експонування
на підсумковій виставці. Об’єкт «Без назви» виконано
в техніці спікання та склеювання. Основу композиції
становить сплавлена венеційська нитка, сформована з чорного, білого та прозорого скла. Внутрішню
площину, сформовану зі сплавленої разом склонитки,
обрамлено білим та чорним склом.
Катрін Сінтес (Франція) до простих прозорих видутих форм, які символізують львівську бруківку, додала
виконане власноруч – із тканини, ниток та аксесуарів
для шиття – вбрання на гілочках дерева, встромлених
у композицію «І під бруківкою є життя».
Доволі дотепно виглядало «народження» роботи
російської художниці Свєтлани Фьодорової. Кольорові вільноформовані банки вдувались у своєрідні
«білі сорочки» з термотривкої тканини. Експонований
результат мав довільну форму з вишуканою зовнішньою фактурою тканини й напівматовою поверхнею.
Ті елементи, які впродовж відпалу тріснули, було зашліфовано по периметру натуральної тріщини та додано
до композиції «Переродження».
Робота «Тарілка Дарії» Казуші Накада – художника
з Японії, який понад два десятиріччя живе та працює у Фінляндії – вирізняється традиційним для цього мистця аскетизмом та глибиною думки. Скляну
форму тарелі з трьома гутними наліпами-ніжками
майже повністю покрито золотою поталлю знизу
і доповнено позолоченими виделкою та ножем.

This is not the first time the foreign artists - participants
of the symposium – performed their projects with their
own hands in the team of Ukrainian glass artists. Among
them the following virtuoso artists are worth noting – Ufuk
Akbey (Turkey), Takeshi Ito (Japan), Angus Powers and
James Ronner (the USA). Through this cooperation, the
Ukrainian glassblowers adopt experience and learn new
techniques, methods of forming and decorating, and
master the tools something different from ours.
One should note the specific techniques that artists use
when working with hot-glass furnace. Remigijus Kriukas
(Lithuania) used the so-called cullet for outer decoration –
remains of clear glass that the artist cuts off and throws
into the tray during decoration and processing. Cracks
appear on the unannealed glass, and it takes an irregular shape. The Lithuanian artist put the remnants of broken glass on the hot surface of the last set and welded
up to a level when broken glass had no sharp edges, but also retained its specificity. This experimental
method of decoration enriched the composition entitled
«Dog’s happiness» in terms of texture, made exclusively
with the use of clear glass.
An interesting technique of forming for two artists
at once turned out to be glass rolling through metal rollers – a method used to perform three-dimensional sculpture by A. Bokotey, the professor of the Glass Art Department of the LNAA, the founder and the chair of the
organizing committee of symposia. The American James
Ronner stuck the ends of rolled and folded layers together
of which he formed vertical towers, which subsequently
he subjected to sandblasting treatment. Indre Stulgaite
(Lithuania) used lightly bent transparent layers instead for
the installation «The Tree» where peculiar transparent petals were hanging on the branches of a real tree.
Anda Munkevica (Latvia) performed her composition
in a seemingly simple and common technique of quiet
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Свєтлана Фьодорова, Росія /
Svetlana Fedorova, Russia
«Переродження» /
«Regeneration»,
художнє скло / art glass
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Експозиційні роботи окремих мистців
вирізнялися своєю концептуальністю.
До прикладу, роботу Анґуса Пауерса
(США) «Без назви» доповнив перфоманс художників під час відкриття виставки «Львівська школа художнього
скла» у Галереї ЛНАМ. Інґуна Аудере
(Латвія) створила композицію «Віртуальне та реальне», де дрібне скельце,
збільшене в кілька десятків разів
на друкованому постері, символізувало
відносність того, що ми бачимо. Композиція Якуба Робашевського (Польща) «#антропоцен» символізувала епоху, у якій
ми живемо, та все, що нас оточує: скло,
дерево, метал, пісок і пластик. Скляний
елемент польський митець технологічно
виконав у спосіб, який у 60–70 рр. ХХ ст.
застосовував відомий польський скляр
Генрик Альбін Томашевський.
Варто згадати також роботи двох латвійських художниць, які вже вп’яте поспіль беруть участь у симпозіумах у Львові. Якщо Сольвіта Брюже традиційно
виконала свій твір зі стриманою формою,
кольором і розміром, то композиція Івети
Бренце цього разу здивувала масштабністю, складністю та багатством форм
і кольорів. Скляні заготовки у формі флористичних елементів встромлені в обпалений дерев’яний елемент старої форми
для видування.
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blowing, but the mold was not a traditional plaster or wood, but a high-temperature insulating material, which is used
more often in the sintering technique.
We should mention that the image –
in this case a portrait of the artist’s husband – was not cast but carved from soft
thermal glass wool. Wooden structures
were added to blown forms in the composition.
The work of Mark Ekstrand (еру USA)
is also worth noting. He, however, did not
participate in the work near the furnace,
but brought a ready piece for display
at the final exhibition. The object «Untitled» is made in the technique of sintering and bonding. The basis of the composition is a fused Venetian fiber formed
of black, white and clear glass. The inside
plane, formed of fused together glass fiber,
is framed with white and black glass.
To simple transparent blown shapes
that symbolize Lviv pavement Catherine
Sintes (France) added her own made
sewing –made of fabric, threads and
sewing accessories – clothing on the
twigs of a tree stuck in the composition
«There is life under the pavement».
Quite quick-wittedly looked the «birth»
of the work of the Russian artist Svetlana Fedorova. Colored free shaped jars
were blown into peculiar «white shirts»

Чималу частину експозиції становлять
роботи львівських художників-склярів.
Упродовж останніх кількох симпозіумів,
через відсутність доступної виробничої
бази, українські художники не мали змоги працювати разом з іноземними учасниками, а тому роботи, які вони представили на підсумковій виставці, могли бути
в іншій, ніж гутна, техніці.
Серед експонованих на виставці творів хочеться відзначити композиції класиків українського мистецтва: «ВарвариЗМ» Романа Петрука, «Від предків»
Андрія Бокотея та «Перемога» Франца Черняка. У колекції Музею скла
у Львові є вже три композиції Р. Петрука, де скляні елементи поєднано
з деревом та льняним шнуром. Цього
разу художник представив комбінацію
зі скла та металу. Певною новизною
вирізняється також робота А. Бокотея,
де традиційні об’ємно-просторові фігури виконано із застосуванням кольорових порошків, що надає особливого
характеру скульптурним формам. Поруч із корифеями українського сучасного мистецтва свої роботи виставили
працівники кафедри художнього скла
ЛНАМ: Олесь Звір «Щось», Володимир
Рижанков «Без назви», Ніна Петруніна
«В оливкових тонах», Орест Принада
«Зв’язок», Андрій Петровський «Жит-

made of heatproof tissue. The exhibited
result had an arbitrary shape with exquisite outer texture of the fabric and semimatt surface. Those elements, which
cracked during fritting, were smoothed
along the perimeter of a natural crack
and added to the composition «Rebirth».
The work «Daria’s Plate» by Kazushi Nakada – an artist from Japan, who has been
living and working in Finland for more than
two decades – features traditional for the
artist asceticism and the depth of thought.
A glass shape of the plate with three blown
sticking-legs is almost completely covered
with gold leaf from below and complemented with a gold fork and a knife.
Exhibition pieces of some artists were notable for their conceptuality. For example,
the work of Angus Powers (thе USA) «Untitled» was complemented with an artists’
performance at the opening of the exhibition «the Lviv School of Glass Art» in the
LNAA Gallery. Inguna Audere (Latvia) created the composition «Virtual and Real»,
where a small piece of glass, enlarged several dozen times on a printed poster, symbolized the relativity of what we see. The
composition by Jakub Robaszewski (Poland) «#anthropocene» symbolized an era
when we live, and everything that surrounds
us – glass, wood, metal, sand and plastic.
The Polish artist technologically made the
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Ольга Кінаш, Україна /
Olha Kinash, Ukraine
«Дім» / «Home»,
художнє скло / art glass
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тя», Василь Білоус «Невідомі знаки»,
Людмила Литвин «Міфи про зародження світу». Експонувалися й інші
львівські художники: Роман Дмитрик
«Композиція № 12», Леся Мандрика
«Поле», Андрій Курило «Небо і земля», Романна Гудима «Тустань», Галина Ключнікова «Тріо», Анатолій Гоголь
«Тополя», Ігор Мацієвський «Ода воді»,
Оксана Тарнавська «Осінній марафон»,
а також київський митець Станіслав
Кадочніков «Небесне сузір’я».
Тішить, що 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 художнього скла: Остап Іванишин «Відлига», Яна Андрухова «Посуд», Роксолана
Худоба «Тюльпан», Еліна Білоус «Усміхнена», Евеліна Тринцолин «Одноріг»,
Роксолана Курилишин «Політика», Віктор Орлов «Брют», Ольга Кінаш «Дім»,
Ольга Турецька «Мерехтіння», Юлія
Галишин «Непохитність», Максим Богуславський «Композиція».
Особливої уваги заслуговують роботи студентів з Естонії, Фінляндії, Ізраїля
та України. Джей Сільтавуо – молодий
художник із Фінляндії, який за програмою обміну навчається на кафедрі художнього скла Естонської академії мистецтв у Таллінні. Його робота «Кратос
і Зелос» привернула увагу всіх відвідувачів: прості прозорі вертикальні форми з елементами блакитного скла вишукано доповнено надрізами в техніці
холодної обробки. Невеликі за розміром форми створюють враження
монументальних скульптур. Українка
за походженням Олександра Котляр
навчається в Академії мистецтв і дизайну «Бецалель» в Тель-Авіві. Її інсталяція
«Червона нитка» – поєднання елементів, виконаних у техніці дрібної пластики
та лиття – створює враження домашнього
затишку та спокою, незважаючи на хаотичність та активність червоного кольору
нитки. На жаль, лише четверо студентів
кафедри художнього скла ЛНАМ взяли
участь у підсумковій виставці симпозіуму:
Іванна Масалович «Баби», Наталя Звір «Сіпсіки», Світлана Онаць «Маска», Маргарита Сергєєва «Карта часу».
Результати 10-го Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові варто підсумовувати багатовекторно: як мистецький
проект, що є складником соціокультурного простору і формує певні естетичні
уявлення та смаки публіки; як інструмент
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glass element in a manner that in 60-70s
of the XX century applied a famous Polish
glazier Henryk Albin Tomaszewski.
The works of the two Latvian artists, who
participate in symposia in Lviv for the fifth
time in a row, should also be mentioned.
If Solvita Bruge traditionally performed her
work with restrained shape, color and size,
the composition by Yvette Brenze surprised this time with its scale, complexity
and richness of shapes and colors. The
glass blanks in the form of floral elements
were stuck into the burned wooden element of the old mold for blowing.
A considerable part of the exhibition are
the works of the Lviv artists-glaziers. Over
the last several symposia due to lack
of the available production base, the
Ukrainian artists were unable to work together with foreign participants, therefore
the works they presented at the final exhibition could be performed in a technique
that differs from glassblowing.
Among the works displayed at the exhibition, we wish to point out the compositions of the classics of the Ukrainian art – «BarbariSM» by Roman Petruk,
«From Ancestors» by Andriy Bokotey and
«Victory» by Franz Cherniak. The collection
of the Museum of Glass in Lviv includes
already three compositions by R. Petruk,
where glass elements are combined with
wood and a linen cord. This time the artist
presented a combination of glass and metal. The work of A. Bokotey also features
some novelty where traditional three-dimensional figures have been created with
the use of colored powders, which imparts a special character to the sculptures.
Along with the luminaries of the Ukrainian
contemporary art the personnel of the Art
Glass Department of the LNAA exhibited
their works: Oles Zvir «Something», Volodymyr Ryzhankov «Untitled», Nina Petrunina
«In olive tones», Orest Prynada «Connection», Andrii Petrovskyi «Life», Vasyl Bilous
«Unknown signs», Liudmyla Lytvyn «Myths
about the origin of the world». Other Lviv
artists exhibited their works as well: Roman Dmytryk «Composition No.12», Lesia Mandryka «Field», Andrii Kurylo «Sky
and Earth», Romanna Hudyma «Tustan»,
Halyna Kliuchnikova «Trio», Anatolii Hohol
«Poplar», Ihor Matsiievskyi «Ode to water», Oksana Tarnavska «Autumn Marathon», and a Kyiv artist Stanislav Kadochnikov «Celestial constellation».
The fact that young Lviv artist exhibited
their works is bound to cheer up. They
take part in symposia not for the first time

популяризації українського художнього
скла у світі та ознайомлення мистецького середовища України з досягненнями
світового склярства; як вагомий освітній
механізм у підготовці фахівців скловиробництва та декоративно-прикладного
мистецтва; як чинник впливу на вектор
стилістичних та ідейних напрямів в українському художньому склі.
Та попри позитивні висновки й певну
постсимпозіумну ейфорію, залишається низка серйозних проблем і викликів.
Першою та найбільшою проблемою є відсутність повноцінного експозиційного
простору для огляду однієї з найкращих
у світі колекцій сучасного художнього
скла. Актуальна виставково-музейна
площа Музею скла у Львові – це близько
120 м2, де у кращому випадку можна експонувати заледве 10% фондів.
Наступним викликом є перспектива діяльності навчально-творчої майстерні (гути) кафедри художнього скла
ЛНАМ. Йдеться не лише про фінансування чи добру волю нового керівництва академії, а насамперед про
кадрове забезпечення на рівні майстрів-гутників та технологів. Виробнича
база – запорука існування Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові.
Тут варто згадати, що гутна піч ЛНАМ
(єдина, що нині працює) – це вже четверта база після Львівської експериментальної кераміко-скульптурної
фабрики (симпозіуми 1989–2004), Бережанського склозаводу (2007) та компанії «Галицьке скло» (2010). За останні
роки ці виробничі бази було закрито,
а фабрики розформовано.

and are not only worthy successors, but
the future of Lviv school of glass art – Ostap Ivanyshyn «Thaw», Yana Andrukhova
«Dishes», Roksolana Khudoba «Tulip»,
Elina Bilous «Smiling», Evelina Tryntsolyn
«Unicorn», Roksolana Kurylyshyn «Politics», Viktor Orlov «Brut», Olha Kinash
«House», Olha Turetska «Twinkle», Yuliia Halyshyn «Inflexibility», Maksym Bohuslavskyi «Composition».
Particularly noteworthy are the works
of students from Estonia, Finland, Israel
and Ukraine. Jay Siltavuo – a young artist from Finland, who under an exchange
program studies at the Department of Art
Glass of the Estonian Academy of Arts
in Tallinn. His work «Kratos and Zelos» attracted the attention of all visitors: simple
transparent vertical shapes with elements
of blue glass elegantly complemented
by cuts performed in the technique of cold
treatment. Small-sized shapes create the
impression of monumental sculptures.
Ukrainian by birth Oleksandra Kotliar
studies at the Bezalel Academy of Arts
and Design in Tel Aviv. Her installation
«Red thread» – a combination of elements
made in the technique of small plastic and
molding – gives the impression of comfort and tranquility, despite the chaos and
activity of the thread’s red color. Unfortunately, only four students of the Art Glass
Department of the LNAA took part in the
final exhibition of the symposium – Ivanna
Masalovych «Womenfolk», Natalia Zvir
«Sipsiks», Svitlana Onats «Mask», Marharyta Serhieieva «Map of Time».
The results of the 10th International Symposium of Blown Glass in Lviv are worth
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Ельдар Тотланд, Норвегія /
Eldar Totland, Norway
«Створення Норвегії» /
«Origin of Norway»,
художнє скло / art glass
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Анна Варнасе, Латвія /
Anna Varnase, Latvia
«Зародження думок» /
«Thought Embryos»,
художнє скло / art glass
Казуші Накада, Японія /
Kazushi Nakada, Japan
«Тарілка для Дарії» /
«Daria's Plate»,
художнє скло / art glass
Інесе Льюнгрен, Швеція /
Inese Ljunggren, Sweden
«У воді» / «In the Water»,
художнє скло / art glass

Ще одним незрозумілим для автора
статті аспектом, а водночас серйозним
викликом, є абсолютна пасивність підрозділу, який відповідає за міжнародну
співпрацю ЛНАМ. На території академії
більше тижня працювали представники
семи вищих навчальних мистецьких закладів з Європи, Азії та Америки, серед
яких були й завідувачі кафедр. З їхнього боку пролунала не одна пропозиція співпраці і, звісно ж, організатори
симпозіуму (мова не про ЛНАМ) охоче
ними скористаються. Але чи виллється
це в перспективі в реальні контакти між
нашим ВНЗ та іноземними, окрім тих декількох із сусідньої Польщі? Хоча традиційно у звіті про міжнародну діяльність
ЛНАМ за останній рік симпозіум гутного
скла буде однією з передових подій.
Чи розв’яжемо ці проблеми? Покаже час...

Мешканці та гості міста мають змогу
спостерігати з близька за роботою відомих
мистців упродовж 10 днів симпозіуму.
Residents and visitors of the city can observe
closely the work of the famous artists
during 10 days of the symposium.
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summarizing in a multiple-vector manner – as an artistic project that is a component of the socio-cultural space and
forms certain aesthetic perceptions and
tastes of the public; as a tool of promotion
of the Ukrainian glass art in the world and
familiarization of the artistic community
of Ukraine with the achievements of the
global glass-making; as a valuable educational mechanism in training experts
of glass manufacturing and decorative
and applied arts; as a factor of influence
on the vector of stylistic and ideological
trends in the Ukrainian glass art.
However, despite the positive findings
and a certain post-symposium euphoria,
there is a number of serious problems
and challenges. The first and the biggest
problem is the lack of a full-featured display area to admire one of the world's best
collections of contemporary art glass. The
current exhibition and museum area in the
Lviv Museum of Glass – is only about 120
square meters, where barely 10% of the
funds at best can be put on display.
The next challenge is the prospect
of the activity of educational and creative
workshop (glassworks) of the LNAA’s Art
Glass Department. It is not only about
the financing or about the good will of the
new authorities of the Academy, but firstly
about staffing at the level of glassmakers
and technicians. The production base –

is a guarantee of the existence of the International Blown Glass Symposium in Lviv.
It is worth mentioning here that the hotglass furnace of the LNAA (the only one
that is currently working) – is the fourth
facility after the Lviv experimental ceramic-sculpture factory (symposia 19892004), Berezhany Glass Factory (2007)
and of «Galician Glass» Company (2010).
In recent years, these production facilities
were closed and factories disbanded.
Another unclear aspect for the author
of the article, and at the same time a serious challenge is the total inactivity of the
unit responsible for international cooperation of the LNAA. The representatives
of seven higher education art institutions
from Europe, Asia and America have been
working for over a week on the territory
of the Academy, among whom were the
heads of the departments. They voiced
many offers of cooperation and, of course,
the organizers of the symposium (it is not
about the LNAA) will readily take advantage
of them. Will it result in the future in real
contacts between our university and foreign ones, except those several from neighboring Poland? Although the Blown Glass
Symposium will be traditionally one of the
leading events in the report on international
activities of the LNAA for the last year.
Do we solve these problems? It remains
to be seen...
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