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Ідея заснувати музей скла в м. Циші, провінція Чженцзян, виникла в колекціонера сучасного українського
мистецтва, іноземного члена НАМУ, китайського
бізнесмена Ю Яоміня – натхненника й фундатора
багатьох арт-проектів, спрямованих на розвиток
китайсько-української культурної співпраці. Меценат
зацікавився художнім склом відносно недавно, коли
відвідав 10-й Міжнародний симпозіум гутного скла у
Львові у 2016 р. До того Ю Яомінь концентрувався
на колекціонуванні українського живопису. Його
збірка налічує понад 1500 робіт художників із різних
регіонів України та презентована в декількох галереях Південно-Східного Китаю.
Скло зацікавило китайського бізнесмена настільки,
що 18 жовтня 2018 р. він відкрив музей сучасного

The idea of establishment of a glass museum in the
Town of Qixi, Zhejiang Province, was belonged to the
collector of contemporary Ukrainian art, foreign member
of the National Academy of Arts of Ukraine, Chinese
businessman You Yaoming – an inspirer and founder
of many art projects focused on the development of
Ukraine-China cultural cooperation. The supporter has
been interested in glass art relatively recently, when he
visited the 10 th International Blown Glass Symposium
in Lviv in 2016. Prior to that, You Yaoming concentrated
on collecting Ukrainian paintings. His collection includes
more than 1,500 works of artists from different regions of
Ukraine and is presented in several galleries of Southeast China.
Chinese businessman was interested in glass so much
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художнього скла з експозиційними площами понад 3000 кв м. А до того в м. Нінбо (КНР) відбулася Міжнародна конференція художників-склярів,
співорганізатором якої виступив Музей скла у Львові
та Західний регіональний науково-мистецький центр
НАМУ. Результатом конференції стала колекція з
понад 50 робіт художників із 18 країн.
Учасниками Першої конференції художників-склярів
у Нінбо стали яскраві представники національних
шкіл мистецтва художнього скла. Кожен із них
презентував китайській аудиторії свої творчі роботи, які було експоновано на підсумковій виставці та
передано в дарунок музею. Зібрана колекція творів
видатних європейський митців стала основою для
формування експозиції новоствореного музею
і відображає поточний стан розвитку сучасного
художнього скла у світі.
Вже сьогодні куратори Чженцзянського музею скла
спільно із Західним регіональним науково-мистецьким центром НАМУ розпочали підготовку до наступного форуму у 2020 р.  
Сьогоднішня колекція Музею скла в Нінбо складається з близько ста унікальних авторських композицій відомих у світі художників: Ізабель Меренн (Бельгія), Лачезара Дочева (Болгарія), Метью Дюррана
(Великобританія), Лі Вена і Ґуо Кая (Китай), Владіміра
Кляйна (Чехія), Іво Ліля (Естонія), Анди Мункевіци
(Латвія), Індре Стульґайте та Реміґіюса Крюкаса (Литва), Еда ван Дійка (Нідерланди), Валерії Флорескано
(Мексика), Маріуша Лабінського (Польща), Фідаїля

that on the 18 th of October, 2018 he opened a museum
of contemporary glass art with expositional areas of over
3,000 sq. m. And before that, the International Glass Art
Conference took place in Ningbo (PRC), the co-organizer of which was Glass Museum in Lviv and Western
Regional Scientific and Cultural Centre of the NAAU. The
collection of over 50 works of the artists form 18 countries became the result of the conference.
The great representatives of national glass art schools
became the participants of the First Conference of Glass
Artists in Ningbo. Each of them presented to Chinese
audience his works of art, which were exhibited at
the final exhibition and donated to the museum. The
collection of the works of famous European artists has
become the basis for exposition formation of the newly-created museum, and it reflects the current state of
the development of contemporary glass art in the world.
Even today the curators of Zhejiang Glass Museum
together with Western Regional Scientific and Cultural
Centre of the NAAU started preparing for the next forum
in 2020.
Today the collection of the Glass Museum in Ningbo
consists of about one hundred unique author compositions of worldwide known artists: Isabelle Merenne
(Belgium), Lachezar Dochev (Bulgaria), Matthew Durran
(Great Britain), Li Weng and Guo Kai (China), Vladimir
Klein (Czech Republic), Ivo Lill (Estonia), Anda Munkevica
(Latvia), Indre Stulgaite and Remigijus Kriukas (Lithuania),
Ed van Dijk (Netherlands), Valeria Florescano (Mexico),
Mariusz Labinski (Poland), Fidail Ibragimov (Russia),
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Ібрагімова (Росія), Пало Махо, Яна Зорічака (Словаччина), Майкла Роджерса (США), Томаша Абеля
(Угорщина), Казуші Накади (Японія). Українське художнє скло становить найкількіснішу групу експонатів музею, репрезентоване творами академіка НАМУ
Андрія Бокотея, Андрія Петровського і переможців
конкурсу на Першу премію для молодих художників
склярів А. Бокотея: Кирила Білана, Руслана Лучка та
Андрія Чижова.
У жовтні 2018 р. українська делегація, на чолі з Президентом НАМУ проф. А. Чебикіним, взяла участь у
відкритті Чженцзянського музею скла «GreenWave».
Водночас, з ініціативи Західного центру подію відвідали відомі у світі митці: Ян Зорічак (Словаччина),
Владімір Кляйн (Чехія), Фідаїль Ібрагімов (Росія) та
Реміґіюс Крюкас (Литва). У результаті участі цих
художників у заходах колекції музею поповнилася
новими роботами.
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Palo Macho, Yan Zoritchak (Slovakia), Michael Rogers
(USA), Tamas Abel (Hungary), Kazushi Nakada (Japan).
Ukrainian glass art forms the most numerous group of
exhibits in the museum, represented by the works of the
Academician of the NAAU Andriy Bokotey, Andriy Petrovskyi and the winners of the competition for the First
Award for young glass artists of A. Bokotey: Kyrylo Bilan,
Ruslan Luchko and Andriy Chyzhov.
In October 2018, Ukrainian delegation led by the
President of the NAAU, Prof. A. Chebykin, took part at
the opening of Zhejiang Greenwave Glass Museum. At
the same time, on the initiative of the Western Centre,
this event was visited by world known artists: Yan
Zoritchak (Slovakia), Vladimir Klein (Czech Republic),
Fidail Ibragimov (Russia) and Remigijus Kriukas (Lithuania). As the result of participation of these artists in
the event, the museum’s collection was replenished
with new works.
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