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Сьогодні  неможливо  уявити  наш  побут,  інтер'єр  
житла чи громадського приміщення без наявності ху-
дожньо обробленого  скла.  Людина давно винайшла 
скло, поставила його собі на службу й упродовж сто-
літь удосконалює технологію виготовлення, художньо 
збагачує форми й розширює асортимент виробів.

В окремих країнах, наприклад, Італії, Швеції та Че-
хії, скловиробництво стало одним із визначальних 
чинників національної самобутності. Скло як «вікно 
у  світ»  –  так  можна  позначити  історико-художню 
місію цього матеріалу. Поява об'ємно-просторової 
скляної пластики як об'єкта образотворчого пере-
казу й засобу емоційного впливу, стало важливим 
реформаторським  кроком  у  розвитку  світового  
скла й мистецтва XX століття.

Упродовж  другої  половини  XX  ст.  закладалися  
й розвивалися принципи розуміння художнього скла 
в  широкому  контексті  образотворчого  мистецтва.  
У склі художники звернулися до мови суміжних мис-
тецтв – скульптури, живопису, графіки. Починаючи 
з  кінця  1950-х  років  мистецтво  скла  формується  
як самостійний жанр, з'являються пластичні об'єк-
ти, нові типи об'ємно-просторових монументальних 
форм у синтезі з архітектурою.

Міжнародний рух студійного скла, який почав поши-
рюватися у світі в кінці 1960-х – початку 1970-х років 
завдяки таким постатям як Гарвей Літтлтон і Дейл Чігулі, 
став ключовою главою в новітній історії мистецтва скла. 
Рух студійного скла спричинив появу нового поняття  
в  сучасному  мистецтві  –  образотворчого  скла,  яке  
протягом останніх десятиліть сформувало нові худож-
ні вартості й набуло якості жаданого артефакту. Твори 
піонерів студійного руху генерували основні критерії ва-
лоризації  художньої  цінності  авторського скла і стали 
основою приватних і державних колекцій у всьому сві-
ті. «Революція», яка мала місце кілька десятиліть тому 
в Сполучених Штатах, тепер визнана ключовою подією 
в історії культури та мистецтва.

It is impossible to imagine our way of daily life, the inte-
rior of a dwelling or a public facility without the presence 
of  artistically  processed  glass  today.  People  invented  
glass long ago, put it  into service, and for centuries im-
prove its manufacturing technology, artistically  enrich its 
forms and expand the product line.

In some countries, such as Italy, Sweden and the Czech 
Republic,  glass  manufacturing  has  become one  of  the  
determining factors of national identity. Glass as a «win-
dow on the world» – this way one may denote the histor-
ical and artistic mission of this material.  The emergence 
of  three-dimensional  glass  form as an object  of artistic  
transmission and a means of emotional impact, has be-
come an important reformative step in the development 
of the global glass and art of the XX century in general.

During the second half of the XX century, the principles 
of understanding of glass art in the broad context of fine 
art  were  laid  down  and  developed.  The  artists  resort-
ed  to  the  language  of  related  arts  in glass –  sculpture,  
painting, graphics. Since the late 1950s, glass art evolves 
as  an  independent  genre.  Plastic  objects,  new  types  
of three-dimensional monumental forms in the synthesis 
with architecture appear.

International  movement  of  studio  glass,  which  be-
gan to spread globally in the late 1960s – early 1970s 
thanks  to  such  figures  as  Harvey  Littleton  and  Dale  
Chihuly,  was  a  key  chapter  in  the  recent  history  
of glass art. Studio glass movement caused the emer-
gence  of  a  new  concept  in  contemporary  art  –  fine  
glass,  which  in  recent  decades  has  formed  new  ar-
tistic values and has become a yearned-after artifact. 
Authors’  works  of  the  pioneers  of  studio  movement  
generated  basic  criteria  of  valorization  of  the  artistic  
value  of  author’s  glass  and  has  become  the  basis  
of  public  and  private  collections  worldwide.  «Revo-
lution», which took place several  decades ago in the 
United States, is now recognized as a key event in the 
history of art and culture.
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Сьогодні  у  світі  доволі  популярним  способом  обміну  
досвідом та інформацією є проведення форумів, симпо-
зіумів і конференцій. Серед найвагоміших подій у галузі  
гутництва упродовж останніх кількох десятиліть варто від-
значити міжнародні зустрічі художників-склярів у Новому 
Борі (Чехія),  Каназаві  (Японія),  Сіетлі  (США), Ебельтофті  
(Данія), Львові (Україна) та інших містах.

Міжнародна конференція художників-склярів у м. Нінґбо 
(КНР) відбулась 16–20 квітня 2017 р. з  ініціативи Галереї  
мистецтв «Greenwave» (м. Усі, КНР), Музею скла у Львові 
(Україна) та Західного регіонального науково-мистецького 
центру Національної академії мистецтв України. Захід от-
римав всебічну підтримку з боку місцевої влади м. Нінґбо 
та новоствореного промислового парку Лонґшань, на те-
риторії якого буде функціонувати Музей скла в Нінґбо. Ор-
ганізатори заходу мають на меті проводити конференції  
у форматі бієнале.

Понад 2000 м. кв. експозиційних площ, призначених 
для представлення китайській аудиторії найважливіших 
світових досягнень сучасного художнього скла, будуть 
відкриті для огляду в листопаді 2017 р. Основою музей-
ної колекції стануть творчі роботи учасників І Міжнарод-
ної конференції художників склярів у м. Нінґбо.

Участь у цьогорічній конференції взяли: Ізабель Ме-
ренн  (Бельгія),  Лачезар  Дочев  (Болгарія),  Владімір  
Кляйн (Чехія), Ґуо Кай та Лі Вен (Китай), Іво Ліль (Есто-
нія), Томаш Абель (Угорщина), Анда Мункевіца (Латвія), 
Реміґіюс Крюкас та Індре Стульґайте (Литва), Ед ван 
Дійк  (Нідерланди),  Валерія  Флорескано  (Мексика),  
Маріуш Лабіньскі (Польща), Пало Махо (Словаччина), 

     Майкл Роджерс «Написане» /
Michael Rogers «Written»;
США / USA; 2015.

     Владімір Кляйн «Помаранчевий човен» /
Vladimir Klein «Orange boat»;
Чеська Республіка / Czech Republic; 2017.

Forums, symposiums and conferences is  rather popular  
way in the world today to share experience and information. 
Among the most  significant  ones over  the past  few dec-
ades, we should note international meetings of glazier-artists 
in Nový  Bor (Czech Republic),  Kanazawa (Japan),  Seattle  
( USA), Ebeltoft (Denmark), Lviv (Ukraine) and other cities.

The  Ningbo  International  Glass  Art  Conference  (PRC)  
was held on 16-20 April 2017 at the initiative of the Green-
wave Art Gallery (c. Wuxi, the PRC), the Museum of Glass 
in Lviv (Ukraine) and Western Regional Research and Arts 
Center of the National Academy of Arts of Ukraine. The 
event received comprehensive support from the local au-
thorities of Ningbo and the newly established Longshan 
Industrial Park, on the territory of which the Glass Muse-
um in Ningbo will  operate.  The  organizers  of  the  event  
intend to hold conferences in the biennial format.

More  than  2000 square  meters  of exhibition  areas  in-
tended to  represent  the  most  important  world  achieve-
ments  of  contemporary  glass  art  to  the  Chinese  audi-
ence,  will  be  open  to  visitors  in  November  2017.  The  
basis of the museum's collection will be the artistic works 
of the participants of the First Ningbo International Glass 
Art Conference.

Isabel  Merenne  (Belgium),  Lachezar  Dochev  (Bulgar-
ia), Vladimir Klein (Czech Republic), Guo Kai and Li Wen 
(China),  Ivo  Lill  (Estonia),  Tamás Ábel  (Hungary),  Anda  
Munkevica (Latvia), Remigijus Kriukas and Indre Stulgaite 
(Lithuania), Ed van Dijk (Netherlands), Valeria Florescano 
(Mexico), Mariusz Łabiński (Poland), Palo Macho (Slova-
kia),  Andriy  Bokotey  (Ukraine),  Matthew Durran  (United  
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     Іво Ліл «Золота Регата» /
Ivo Lill «Golden Regatta»;
Естонія / Estinia; 2014.

Андрій Бокотей (Україна), Метью Дюрран (Великобри-
танія), Майкл Роджерс (США), Казуші Накада (Японія).

Кожен з учасників Міжнародної  конференції  в Нінґбо  
є одним із найвідоміших і яскравих представників своєї  
національної школи художнього скла. Колекція робіт Му-
зею скла в Нінґбо, яку було представлено на огляд китай-
ському глядачеві, є своєрідним відображенням актуаль-
ного стану розвитку сучасного художнього скла у світі.

Необмежена свобода дизайну, краса й досконалість – 
саме так можна охарактеризувати основні визначальні 
риси творів світових митців. Іноді роботи допомагають 
візуально розширити простір, акцентувати увагу на пев-
них мистецьких деталях або ж технологічних особли-
востях.  Подекуди присутня дизайнерська ідея в окре-
мих елементах із використанням не лише художнього 
скла, а й інших матеріалів, що надає загальній експозиції 
вишуканості, елегантності й витонченого шарму. У кон-
тексті сучасного світового студійного скла ця виставка 
є одним із найяскравіших прикладів життєлюбства, від-
даності  обраному  шляху,  колосальної  працездатності  
і щирого гумору художників, що відомі своїми контравер-
сійними ідеями. Кожен із авторів, глибоко занурюючись 
у вивчення народного мистецтва водночас звертається 
до сюжетів наповнених європейським змістом, змістом 
вселенського масштабу,  надзвичайно модерних рівно  
ж і не позбавлених національних коренів формалістич-
них композицій густо замішаних на народній традиції.

Кожен  художник  виробив  власний,  лише  йому  
притаманний стиль: випрацюваний, образно вишу-
каний, стилістично досконалий, емоційно наповне-

Kingdom), Michael Rogers (USA), Kazushi Nakada (Japan) 
participated in this year's conference.

Every  participant  in  the  Ningbo International  Confer-
ence is one of the most famous and prominent repre-
sentatives of the national school of art glass. Collection 
of  artworks  of  the  Ningbo  Museum  of  Glass  that  will  
be presented to the Chinese audience is a kind of re-
flection of the current state of development of contem-
porary glass art in the world.

Unlimited  freedom of design,  beauty  and  perfection –  
this is how we can characterize the main features of works 
of the world artists. Sometimes the works help to visually 
expand the space, focus on certain artistic details or tech-
nological  peculiarities.  Somewhere  there  is a designer’s  
idea in separate elements, using not only artistic glass, but 
also  other  materials  that  give  refinement,  elegance  and 
sophisticated charm to the general exhibit. In the context 
of contemporary global studio glass, this exhibition is one 
of the brightest examples of zest for life, devotion to the 
chosen  path,  enormous  working  efficiency  and  sincere  
humor of artists known for their controversial ideas. Every 
author,  being  deeply  immersed  in  the  study  of  folk  art,  
simultaneously  resorts  to  the  plots  filled  with  European 
content,  the  content  of  the  universal  scale,  extremely  
modern, equally not deprived of national roots, formalistic 
compositions densely mixed with folk tradition.

Every  artist  developed  his/her  own  style  –  a  style  
worked out, figuratively refined, stylistically perfect, emo-
tionally filled with content, shape, color felt through the 
prism of the sounds of flame.
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ний  змістом,  формою,  кольором,  відчутими  крізь  
призму звуків полум’я.

На даній виставці було представлено велику за кіль-
кістю і вагому за якістю добірку творів завдяки дов-
готривалій  роботі,  великій  шані  перед  мистецтвом  
художнього скла і за сприяння іноземного члена На-
ціональної  академії  мистецтв України,  відомого гале-
риста,  знаного  фахівця  культурно-мистецьких  обмі-
нів  між Китаєм та світовою мистецькою спільнотою,  
президента  галереї  «Greenwave»  Ю  Яоміня.  Своєю  
діяльністю Ю Яомінь переконливо доводить особливе 
значення художнього студійного скла в загальноєвро-
пейському та світовому культурно-мистецькому про-
цесі.  Цей факт має перспективне значення і на сьо-
годні є пріоритетним у визначенні світових мистецьких 
завдань у дизайні та декоративному мистецтві.

Уже через кілька десятиліть роботи з такими підпи-
сами як «Роджерс»,  «Кляйн»,  «Ліль»,  «Крюкас»,  «Бо-
котей» та інші будуть цінуватися на рівні сьогоднішніх 
«Клімт»,  «Пікассо»,  «Моне».  Все  тому,  що мистецтво 
художнього скла – чи не наймолодший напрям, який 
з’явився  у 50-х  роках  ХХ ст.  завдяки  міжнародному 
руху студійного скла, а його першими послідовниками 
були згадані художники.

This  exhibition  presents  a  large  and  high-quality  se-
lection  of works  through  long-term work,  great  respect  
to the art of art glass, and with the assistance of a foreign 
member of the National Academy of Arts of Ukraine, the 
famous gallery owner, a well-known professional of cultur-
al and artistic exchanges between China and the global 
artistic community, the President of the Greenwave Gallery 
Yu Yao Ming.  Yu Yao Ming  proves  conclusively  with  his  
activities  a particular  importance  of artistic  studio  glass  
in the European and global cultural and artistic process. 
This fact is promising and today is of priority in determin-
ing the world's artistic tasks in design and decorative art.

Within  a  few  decades  works  with  such  signatures  
as «Rogers», «Klein», «Lill», «Kriukas», «Bokotey» and oth-
ers will be valued at the level of today's «Klimt», «Picasso», 
«Monet». That is because the art of art glass – is one of the 
youngest trends of art, which appeared in the 50s of the 
twentieth century due to international studio glass move-
ment, and its first followers were the mentioned artists.

     Валерія Флорескано, Мексика /
Valeriya Florescano, Mexico; 2017.

                              Реміґіюс Крюкас «Камені Марса» /
Remigijus Kriukas «Stones of Mars»;

Литва / Lithuania; 2012.
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   Фрагмент експозиції виставки 
художнього скла у м. Нінґбо / fragment 
of exposition Ningbo international glass art 
conference; 2017.

     Церемонія вручення керівництвом 
міста символічного ключа 
до новоствореного Музею скла 
у м. Нінґбо / ceremony of giving the symbolic 
key to the new Glass Museum in Ningbo; 
2017.

   Під час відкриття виставки /
at the exhibition's opening


