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Ідея заснувати премію проф. Андрія Бокотея
виникла в колекціонера українського сучасного
мистецтва, китайського бізнесмена Ю Яоміня. Він
озвучив її в грудні 2017 р. під час візиту до Львова.
Натхненник і фундатор багатьох арт-проектів,
спрямованих на розвиток китайського й українського мистецтва, зокрема й журналу «7UA»,
Ю Яомінь зацікавився художнім склом відносно недавно, коли відвідав 10-й Міжнародний симпозіум
гутного скла у Львові у 2016 р. До того меценат
колекціонував український живопис: його збірка,
презентована в декількох галереях Південно-Схід-
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The collector of the Ukrainian contemporary art, the
Chinese businessman Yu Yaoming came up with an
idea of setting-up the prize of prof. Andriy Bokotey,
which he announced during his stay in Lviv in
December 2017. The inspirer and the founder of many
art projects aimed at the development of Chinese
and Ukrainian art, including "7UA" magazine, became
interested in glass art relatively recently, after he
visited the 10th International Blown Glass Symposium
in Lviv in 2016. By this time, the philanthropist
concentrated efforts on collecting Ukrainian painting,
and his collection includes over fifteen hundred
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ного Китаю, налічує понад 1500 робіт художників із
різних регіонів України.
Скло зацікавило китайського бізнесмена настільки,
що у квітні 2017 р. він збудував музей сучасного
художнього скла з експозиційними площами понад
3000 кв м (відкриття заплановано на 18 жовтня
2018 р.). А до того в м. Нінбо (КНР) відбулася Міжнародна конференція художників-склярів, співорганізатором якої виступив Музей скла у Львові. Її
результатом стала колекція з понад 50 робіт художників із 18 країн.
Уже під час першої розмови щодо премії, її вирішили спрямувати на молодих художників-склярів.
Адже молоде українське скло потребує особливої
уваги й опіки, якщо ми плануємо зберегти та продовжити традиції української школи.
До участі в першому конкурсі на премію проф. Андрія Бокотея зголосилося 28 художників, більшість
яких – студенти кафедри художнього скла ЛНАМ.
Цікаво, що до великої склярської сім’ї долучилися
також випускники інших кафедр ЛНАМ: Тарас Попович із монументально-декоративної скульптури,
Назар Кульчицький  із художнього дерева та Надія
Тенетко з художньої кераміки.
Насамперед варто наголосити на різноманітності
технік, які застосували конкурсанти у своїх роботах: вільноформовані гутні композиції (Евеліна
Тринцолин, Тамара Беретелі, Іванка Масалович,
Яна Волохань, Данило Фіголь, Софія Фіголь),
варіації спікання (Наталя Сіра, Кирило Білан, Ольга
Турецька, Остап Іванишин, Маргарита Сергеєва,
Богдан Ломоносов), вітраж (Надія Тенетко, Назар
Кульчицький, Маріанна Хомик, Вікторія Грабко,
Юля Галишин, Крістіна Гармасій), холодна обробка (Наталя Нам’як) та комбіновані техніки (Андрій
Чижов, Віктор Орлов, Інна Делієва, Руслан Лучко).
Під час обговорення робіт журі конкурсу, на чолі
з президентом Національної академії мистецтв
України проф. Андрієм Чебикіним, було одностайним щодо першого місця. Перемогу здобув Кирило
Білан, автор композиції «Бермудський трикутник».
У нагороду він отримає змогу взяти участь у відкритті Музею скла у Нінбо в жовтні 2018 р., а його
робота увійде до експозиції цього музею. Нещодавній випускник академії застосував у роботі
складну та трудомістку авторську техніку. І для
журі це стало одним із визначальних чинників.
Композиція із двох поєднаних модулів проходила
термічну обробку в термопечі у два етапи. Додатково Кирило Білан отримав від академіка А. Чебикіна особливу відзнаку Президії Національної
академії мистецтв України.
Ще дві роботи, що отримали друге та третє місця,
також помандрують до Китаю та доповнять колекцію новоствореного Музею скла: «Гра в ірраціоналізм» Руслана Лучка та «Мереживо суцільності»
Андрія Чижова. Натомість автори отримали
грошову винагороду в розмірі 20 000 грн і 10 000
грн відповідно. Приємно, що обоє молодих склярів
є ще студентами, але власне такими, що активно

works of the artists from different regions of Ukraine,
presented in several galleries in Southeast China. The
level of interest of the Chinese businessman was so
high that after conducting the Ningbo International
Glass Art Conference (PRC) in collaboration with
the Glass Museum in Lviv in April 2017, the result
of which was the collection of more than 50 works
by artists from 18 countries, Yu Yaoming built the
Museum of Modern Glass Art with the display area
over 3,000 square meters, which is scheduled to open
on October 18, 2018.
Already during the first conversation about the prize, it
has been decided to address the competition to young
glass artists, which proved to be adequate and correct,
as the young Ukrainian glass needs a special attention
and care if we plan to preserve and continue the
traditions of the domestic school. The question about
expanding the boundaries of the prize in the future was
also raised, but this would require a significant increase
in the financing of logistics costs, and the interest in
supporting the Ukrainian art clearly outweighed.
Thus, 28 artists expressed their intention to participate
in the first prize of prof. Andriy Bokotey for young glass
artists, among whom the majority were the students of
the Department of Glass Art of the LNAA. Interestingly,
graduates from other departments of the LNAA monumental-decorative sculpture (Taras Popovych),
wood art (Nazar Kulchytskyi) and art pottery (Nadiia
Tenetko) - joined the large glass art family.
First of all, the variety of techniques used by
the contestants in the presented works is
worth emphasizing - freely formed blown glass
compositions (Evelina Tryntsolyn, Tamara Bereleti,
Ivanka Masalovych, Yana Volokhan, Danylo Fihol,
Sophia Fihol), various variations of sintering (Natalia
Sira, Kyrylo Bilan, Olha Turetska, Ostap Ivanyshyn,
Marharyta Sergeieva, Bohdan Lomonosov), stained
glass (Nadiia Tenetko, Nazar Kulchytskyi, Marianna
Khomyk, Viktoriia Hrabko, Yuliia Halyshyn, Kristina
Harmasii), cold treatment (Natalia Namiak) and
combined techniques (Andrii Chyzhov, Viktor Orlov,
Inna Deliieva, Ruslan Luchko).
During the discussion, the jury of the competition,
headed by the president of the National Academy of
Arts of Ukraine prof. Andriy Chebykin had no doubts
about the winner of the first place. Kyrylo Bilan,
the author of the composition entitled "Bermuda
Triangle", gained unanimous victory, and as a reward
will participate in the opening of the Glass Museum
in Ningbo in October 2018, and his work will be
included in the museum’s exposition. A recent
graduate of the academy applied a complicated and
laborious author's technique, which became one
of the determining factors in the jury’s choice: the
composition consisting of two connected modules
was thermally treated in a thermal furnace in two
stages. The prizewinner of the first prize additionally
received a special distinction of the Presidium of
the National Academy of Arts of Ukraine from the
academician A. Chebykin.
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Кирило Білан «Бермудський трикутник» /
Kyrylo Bilan «Bermuda triangle»; 2018

працюють і беруть участь у всіх можливих мистецьких проектах, до слова, пов’язаних не лише
з художнім склом.
Руслан Лучко виконав свою роботу з клеєного
дзеркального скла й доповнень із задзеркаленого
гутного скла. Це нагадує популярну гру «хрестики
й нулики», проте в авторській інтерпретації є переконлива нота ірраціоналізму. У назву твору Андрія
Чижова «Мереживо суцільності» також закладено
певну суперечність, хоча сама робота вражає
насамперед витонченістю й делікатністю ажурної
прозорої півкулі, яку автор вміло закомпонував із
чорною тарілкою й такою ж ажурною металевою
підставкою.
До речі, якщо сумнівів щодо першого місця у
членів журі не виникло, то розподілити наступні
премії було дещо складніше. Журі відзначило ще
три роботи, автори яких у нагороду отримають
можливість попрацювати біля гутної печі ЛНАМ:
«Фото на пам’ять» Інни Делієвої, «Зіткнення» Софії
Фіголь та «Наповнення» Юлії Галишин.
Андрій Бокотей на відкритті конкурсної виставки наголосив, наскільки приємно, що до участі в
першому конкурсі зголосилося стільки молодих
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Андрій Чижов «Мереживо суцільності» /
Andriy Chyzhov «Lace of solidity»; 2017

Two more works that finished second and third will
also travel to China and complement the collection of
the glass museum: "Game of Irrationalism" by Ruslan
Luchko and "Lace of Integrity" by Andrii Chyzhov.
The authors, in return, received a monetary reward in
the amount of 20,000 hryvnias and 10,000 hryvnias
respectively. It's nice that both young glass artists are
still students, but actually those who work actively
and do not miss the opportunity to participate in
all possible artistic projects, which are actually not
only related to the glass art. The work by R. Luchko
made of glued mirror glass and supplements from
the mirrored blown glass refers to the popular Tictac-toe game, however, in the author's interpretation
with a convincing note of irrationalism. The title of
A. Chyzhov’s composition "Lace of Integrity" also
bears some contradiction, although the work itself
primarily impresses with the elegance and delicacy
of an openwork transparent hemisphere, skillfully
compositionally combined with a black plate and an
openwork metal support. For the record, if the jury
members had no questions about the first place, the
process of decision taking on the next degrees took
a bit longer.
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Руслан Лучко «Гра в ірраціоналізм» /
Ruslan Luchko «Playing irrationalism»; 2017

українських склярів. Адже саме їхня творчість –
це майбутнє українське склярство. Організатори
заходу – Галерея мистецтв «GreenWave» (КНР) та
Музей скла у Львові – переконані, що цей конкурс стане стимулом до творчості для молодих
українських художників-склярів, і наступного року
учасників буде ще більше.

The jury distinguished three more works, and their
authors will be given an opportunity to work at the
LNAA hot-glass furnace: "Photo as a memento" by
Inna Deliieva, "Collision" by Sofia Fihol and "Filling" by
Yuliia Halyshyn.
The founder of the award prof. Andriy Bokotey at the
opening of the competitive exhibition stressed how
nice it was that so many young Ukrainian glass artists
were willing to participate in the first competition.
Actually, Ukrainian glass art will be built on the
creativity of these personalities in the future. The
organizers of the event - the Greenwave Art Gallery
(China) and the Glass Museum in Lviv are convinced
that this competition will become an inspirational
factor for creativity of young Ukrainian glass artists
and the next year there will be even more participants.
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