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"7UA" – це журнал, що презентує новий погляд на сучасне мистецтво. Наша мета
доволі амбітна – представити новітні мистецькі процеси через призму творчості
відомих в Україні та за її межами художників. Ми сподіваємося, що журнал
стане також промоцією для молодих, ще не знаних митців. Твори, роздуми про
мистецтво, натхнення, популярність – цей проект відкритий до всіх "опцій". Без
шаблонів і стереотипів – різні жанри творчості, непересічні мистецькі активності,
актуальні проблеми сучасного мистецтва. Спеціальний випуск часопису
здіійснено в рамках проєкту Премія професора Андрія Бокотея для молодих
художників-склярів 2021 за підтримки Українського культурного фонду.
"7UA" – is a magazine that presents a fresh approach to contemporary art. Our
goal is quite ambitious – to present it through the prism of creative work of artists
well-known in Ukraine and abroad. We hope that the magazine will also become
a promotion for young, still unknown artists. Works of art, speculation about art,
inspiration, popularity – this project is open to any "option". Without templates and
stereotypes – different genres of art, outstanding artistic activities, relevant issues
of modern art. Special edition of the magazine is published in the framework of the
Professor Andriy Bokotey Award for Young Glass Artists 2021 project, supported
by Ukrainian Cultural Foundation.
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Пропонуємо Вашій увазі знайомство із сімома українськими художниками. Відповідно до концепції журналу, ми запропонували кожному митцеві
відповісти на сім запитань. Це своєрідне бліц-опитування щодо ролі
митця в сучасному світі. Перед нами постає сім різних манер і почерків, жанрів, власних світів, поглядів і роздумів. Ми свідомо не вдаємося
до мистецтвознавчої оцінки творчості того чи іншого митця. На сторінках цього розділу Ви побачите доробок художників із нового ракурсу,
без усталених теоретичних кліше. Нехай митці відкриються для кожного
з нас по-своєму, індивідуально й неординарно.
We suggest you get acquainted with seven Ukrainian artists. We offered
each artist to answer seven questions to comply with the magazine’s concept. We come across seven different touches and signatures, genres, "own
worlds", views and thoughts. We deliberately do not resort to artistic evaluation of creative work of these artists. This will allow the readers to determine
the value of each artist on their own, to understand his or her work without
imposed patterns-views. Let the artist open for each of us in his/her own
way, individually and extraordinary.
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І місце Премії проф. А. Бокотея 2018 р. за роботу
"Бермудський трикутник"
1st Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2018 for
"The Bermuda Triangle"

Хвилі / Waves, 2020
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Народився 1992 р. у Львові. 2008-2011 рр. - навчався
у Львівському художньому професійному училищі
(на спеціальності "Вітраж"). 2011-2017 рр. - навчався
на кафедрі художнього скла Львівської національної
академії мистецтв. Активно творчо працює у напрямках вітража, ф’юзинґу, гутного скла, багато експериментує, виробив складну авторську техніку. Учасник
мистецьких проєктів в Україні та за кордоном. Серед
них: Львівська школа дизайну (Інститут дизайну в м.
Кельце, Польща, 2015 р.), Премія професора Андрія
Бокотея (Музей скла у Львові, 2018, 2019, 2020 рр.), 11
Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові (2019 р.).
Продовжує розвивати свою професійну майстерність
у сфері художнього скла, упродовж кількох останніх років оволодіває фахом майстра-гутника. Його
твори вражають експериментальним характером,
винятковою технологічною складністю та водночас
нетиповими формами й естетичними якостями, що
підпорядковані специфіці матеріалу.

Born in 1992 in Lviv. In 2008-2011, he studied at Lviv
Art Vocational School (specializing in stained glass). In
2011-2017, he studied at the Department of Glass Art
at Lviv National Academy of Arts. He is active in the
directions of stained glass, fusing, blown glass, experiments a lot, and developed a sophisticated author’s
technique. He is the participant of artistic projects in
Ukraine and abroad, including Lviv School of Design
(Institute of Design Kielce, Poland, in 2015), Professor
Andriy Bokotey Award (Glass Museum in Lviv, 2018,
2019, 2020), 11th International Blown Glass Symposium in Lviv (2019).
He continues to develop his professional skills in the
field of artistic glass and has been mastering the
specialty of a glass master over the past few years.
His works impress with their experimental character,
exceptional technological complexity and at the same
time atypical shapes and aesthetic qualities, which are
subordinated to the material peculiarities.
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Що мотивувало Вас стати художником?
Художник – це той, хто здатен ґенерувати й
трансформувати думки та почуття у твори. І тут все
дуже індивідуально, оскільки тільки від тебе залежить успіх. І це – свобода, і це цікаво.

What motivated you to become an artist?
An artist is someone who is able to generate and transform thoughts and feelings into works of art. And it’s all
very individual here, because it’s up to you to succeed.
That’s freedom, and that’s interesting.

Чому обрали художнє скло як професійний
напрямок?
Художнє скло обрав, познайомившись із вітражем у
ЛВПХУ, а вже в академії це був мій улюблений матеріал і виражальний засіб. Скло мені цікаве тим, що
постійно стимулює вчитися чомусь новому, експериментувати. Скло – дуже цікаве, майже магічне, адже
має багато властивостей, які не притаманні жодному
іншому матеріалу. Гута – це живе скло, яке формується з рідкого стану в готовий виріб, тут велике
значення має навик, досвід, смак майстра-художника. Вітраж теоретично міг би вирізати і спаяти робот,
але робот поки не може на основі намальованого
живопису зробити розбивку під вітраж, посмакувати
товщини ліній і врахувати всі побажання клієнта.
Спікання – це експерименти. У багатьох людей, які
заглядали до моєї пічки, виникало запитання: а що
буде, якщо...? Це запитання і є рушійною силою в
пошуках чогось нового. Спікання вчить бачити наперед, бо зазвичай майстер не бере участі у формуванні виробу. Спікання – багатоетапний процес, і це
дає можливість створювати складні композиції та
об’єднувати техніки. Професіонала – художника-вітражиста чи гутника – ще не скоро зможе замінити
комп’ютер. Навіть якщо і зможе, то цей комп’ютер
буде в руках у художника.

Why did you choose glass art as your occupation?
I chose glass art when I studied stained glass at the Lviv
Higher Vocational Art School, and it became my favorite
material and means of expression at the academy. Glass
is interesting to me because it continuously stimulates me
to learn something new, to experiment. Glass is a very
interesting, almost magical material as it has many properties that are not inherent in any other material. Blown
glass art is a living glass which is formed from a liquid
state into a finished product; skill, experience, and taste
of a master artist play an important role here. Stained
glass could theoretically be cut and soldered by a robot,
but the robot can’t yet make a breakdown of the stained
glass based on the painting it draws, enjoy the thickness
of the lines and take into account all the demands of a
client. Kilnforming is experimenting. Many people who
have looked into my oven ask: What happens if ...? This
question is the driving force behind finding something
new. Kilnforming teaches you to foresee, because usually
the master is not involved in the product formation. Kilnforming is multistage and it allows you to create complex
compositions and combine techniques. Professional
stained glass artist or glass art master won’t be replaced
by a computer in the nearest future. Even if it could, this
computer would be operated by an artist.

Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Я вважаю своїми вчителями загалом усіх викладачів
кафедри скла, від кожного я отримав або знання,
або урок. Особливо запам’яталися пари з композиції
Олега Янковського, пари Михайла Бокотея,
Андрія Петровського. Вдячний Максимові Дідику за
ази ф’юзинґової справи, а за гутні навички я вдячний Іванові Шиличу, Володимирові Хохлову,
Дмитрові Климківу, Ігореві Шелевію.
Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
Однозначно це Міжнародний симпозіум гутного
скла, бо з першого знайомства із цим заходом хотів
узяти в ньому участь як художник і як гутник. Минулого симпозіуму я мав таку можливість. Також це
Премія Андрія Бокотея. Я спочатку "кайфонув" від
того, що мені вдалося зробити те, що задумав, на
дуже близькому до уяви рівні. Водночас враження
від поїздки на конференцію і відкриття музею скла в
Китаї, мабуть, залишаться назавжди.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
За натхненням я йду до різних місць, залежно від
потреби та цілі натхнення. Якщо моя ціль
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Who do you consider to be your teacher(s)?
I consider all professors of the glass department to be
my teachers, because from each of them I received
either knowledge or a lesson. Especially memorable
were the classes of composition by Oleh Yankovskyi,
as well as the classes of Makhaylo Bokotey  and Andriy
Petrovskyi. I am grateful to Maksym Didyk for the basics
of fusing, and I am grateful to Ivan Shylych, Volodymyr
Khokhlov, Dmytro Klymkiv, and Ihor Sheleviy for the
blown glass humorous skills.

– сконструювати якийсь ужитковий предмет, то
я піду на пошуки в будівельний гіпермаркет, де
розмаїття посуду, меблів, світильників. На творчі ідеї
часто надихають емоції та сильні враження. Надихає сучасна музика і відеокліпи. З-поміж художників-склярів мене надихають Ліно Тальяп’єтра,         
Ян Зорічак, Владімір Кляйн, Андрій Бокотей,
Андрій Петровський. У вітражі – Луї Комфорт Тиффані,
подобається його підхід до справи.
Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Любити, хотіти, вірити і бути чесним.
Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
Я думаю, що зросте кількість якісних скло-студій, рівень складності художніх виробів і творів збільшиться
в рази, адже технології не стоять на місці, та й рівень
свідомості й відкритості людей росте. За 10 років,
можливо, стану викладачем, бо мені це цікаво.
on the need and purpose. If my goal is to design some
applied object, I will go to a construction hypermarket
offering a variety of crockery, furniture, and lighting fixtures. Creative ideas are often inspired by emotions and
strong impressions. I am inspired by modern music and
video clips. As regards glass artists, I am inspired by Lino
Tagliapietra, Yan Zoritchak, Vladimir Klein, Andriy Bokotey  
and Andriy Petrovskyi. I am admired by Louis Comfort
Tiffany’s stained glass; I like his approach to creation.
What does a young artist need today?
To love, to want, to believe, and to be honest.
How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
I think that the number of high-quality glass studios and
the level of complexity of artistic products and works will
increase at times, because technology is not standing
still, and the level of consciousness and openness of the
people is growing. In 10 years, I will probably become a
teacher, because I like it.

What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
Definitely, it was International Blown Glass Symposium
in Lviv, because from the first acquaintance with this
event I wanted to take part in it as an artist and as an
glass blower. I had the opportunity to do so at the last
symposium. It is also the Andriy Bokotey Award. At first,
I blissed out with the fact that I managed to do what I
had conceived on a very close to imaginary level. At the
same time, the impressions of my trip to the conference
and the opening of the Greenwave Zhenjiang Glass
Museum in China will probably stay with me forever.
What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
To catch inspiration, I go to different places depending

Скрипка / Violin, 2019
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Руслан Лучко
R u s la n ▪ L u c h k o

І місце Премії проф. Андрія Бокотея 2019 р. за роботу "Суб’єк-

1nd Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2019 for "Subjective

тивні тіла" та ІI місце за роботу "Гра в ірраціоналізм" 2018 р.

Bodies" and 2st Prize for "The Game of Irrationalism" in 2018

Народився 1997 р. у с. Перекоси Калуського району
Івано-Франківської обл. Живе і працює у Львові. 2015
р. закінчив Стрийське художнє училище (кафедра
живопису). 2020-го здобув ступінь магістра на кафедрі художнього скла Львівської національної академії
мистецтв. Також навчався за програмою обміну на
кафедрі скла в Академії мистецтв і архітектури ім. Є.
Геппарта (Вроцлав, Польща). 2018 р.- учасник Школи
перформансу на базі артцентру "Дзиґа". 2018, 2019
рр. - автор персональних ("RAILS", Вроцлав, Польща,
2018 р.; "Створення вільної людини", Галерея ЛНАМ,
2019 р.) і учасник численних колективних проєктів
в Україні та за кордоном. Серед них: міжнародна
групова виставка, галерея "Feiran" 2021 р. (Нанкін,
КНР); проєкт "Візіократія", Інститут проблем сучасного мистецтва, Київ, 2021 р.; "Franko laboratorium 2.0",
Музей І. Франка, Львів, 2020 р.;1 Міжнародна резиденція "European Glass Education", Львів, 2020 р.; VR
Виставка "Reforming the space", М17 Contemporary Art
Center, Київ, 2020 р.; "Objects Art Prize". Мистецький
центр "Шоколадний будинок", Київ, 2020 р.; Проєкт
"Моя Україна - біль і надія", Hanns Seidel foundation,
Мюнхен, Німеччина, 2019 р.; 10-й та 11-й Міжнародні
симпозіуми гутного скла у Львові (2016 р., 2019 р.) та
ін. Брав участь у всіх конкурсах на премію професора Андрія Бокотея для молодих художників-склярів
(2018-2021).
Руслан Лучко у творчості надає перевагу живопису та склу, часто звертається до інших мистецьких
практик - перформанс, медіаарт, інсталяція. В основі
творчості посилається на ідеї детермінізму та свободи людини. Часто твори набувають конотацій
спотвореного людського тіла, порушуючи питання
залежності від матеріального світу. Антиретинальний
спосіб зображення є основним мотивом створення
та висвітлення концепцій творів. Особливе ставлення до технології гутного скла, яка є чи не основним
медіумом у творчості автора, пояснюється процесом
виготовлення твору, який є своєрідним мистецтвом
перформансу, а виготовлений об’єкт мистецтва –
тільки його документуванням. Аналогічний підхід має і
до живописних робіт.
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He was born in 1997 in the village of Perekosy,
Kalush district, Ivano-Frankivsk region. He lives and
works in Lviv. In 2015, he graduated from Stryi Art
School (Department of Painting). In 2020, he obtained
his MA degree at the Glass Art Department at Lviv
National Academy of Arts. Also, he participated in
the exchange program at the Department of Glass at
the Е. Geppart Academy of Arts (Wroclaw, Poland) in
2018. He is a member of the School of Performance
at the Dzyha Art Center - 2018, 2019, the author
of personal ("RAILS", Wroclaw, Poland, 2018 and
"Creating a free man" LNAA Gallery, 2019) and participant of numerous collective projects in Ukraine and
abroad, including the international group exhibition,
Feiran Gallery 2021 (Nanjing, PRC) and Visiocracy
project, Institute for Modern Art Problems, Kyiv, 2021,
"Franko Laboratorium 2.0" of I. Franko Museum, Lviv,
2020, 1st International Residence "European Glass
Education", Lviv, 2020, VR Exhibition "Reforming the
Space", M17 Contemporary Art Center, Kyiv, 2020,
"Objects Art Prize", Shokoladnyi Budynok Art Centre,
Kyiv, 2020, "My Ukraine, Pain and Hope" Project,
Hanns Seidel Foundation, Munich, Germany, 2019,
10th and 11th International Blown Glass Symposiums in Lviv (2016, 2019), etc. He took part in all the
competitions for the Professor Andriy Bokotey Award
for young glass artists (2018-2021).
Ruslan Luchko prefers painting and glass in his art,
and often refers to the other artistic practices such
as performance, media art, and installation. His work
is based on the ideas of determinism and human
freedom, often taking on connotations of a distorted
human body, raising the issue of dependence on the
material world. Anti-retinal method of depiction is the
main motive for the creation and illumination of the
work concepts. A special attitude towards artistic
glass technology, which is almost the main medium
in the artist’s work, can be explained by the process
of the piece’s production, which is a kind of performance art, while the manufactured piece of art is just
its documentation. He takes a similar approach to
pictorial works.
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Місця постійного руху / Places of Constant Movement, 2020

Без назви / Untitled, 2020

Що мотивувало Вас стати художником?
Коли тобі 9 років і ти просто малюєш в силу певних незрозумілих обставин, то рідко задумуєшся
про мотивацію. А коли через 15 років ставиш собі
запитання чому я цим займаюся, то шукати відповідь, мабуть, марно. Не важливо, чи це насаджене
бажання, чи ні, важливо те, що було прагнення себе
в чомусь проявити, знайти сферу, в якій можна було
б ідентифікувати себе як особистість, і ця сфера
виявилась мистецькою.

What motivated you to become an artist?
When you’re 9 years old and you’re just painting because of certain incomprehensible circumstances, you
rarely think about the motivation. And when you ask
yourself the question why I have been doing it for 15
years, it’s probably useless to search for an answer. It
doesn’t matter if it was an implanted desire or not; what
is important is that there was a longing to express myself in something, to find a niche in which I could identify
myself as a person, and it appeared to be art.

Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
Зацікавлення художнім склом розпочалося з моменту
навчання на кафедрі художнього скла Львівської
національної академії мистецтв. Вибір був не очевидний, із середньою освітою живописця я планував
продовжувати навчання в тому ж напрямі, але в
один момент мені розповіли про кафедру скла, це
було щось незрозуміле для мене і нетипове, мабуть,
до такої міри, що я вирішив пов’язати із цим своє
життя. Пригадую, спочатку сумнівався, але зараз
твердо впевнений, що це одне з найкращих рішень у
моєму житті.

Why did you choose glass art as your occupation?
My interest in the glass art began to emerge when I
studied at the Glass Art Department at the Lviv National
Academy of Arts. The choice was not obvious. With a
secondary education as a painter, I planned to pursue
the same direction, but at one point, I was told about
the department of glass. It was something incomprehensible and atypical to me, apparently to the extent
that I decided to link my life to it. I remember that at first,
I had some doubts, but now I am firmly convinced that it
is one of the best decisions in my life.

Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Мої батьки, родичі, вчителі, які доклалися до мого
розвитку, та всі мої друзі, моє оточення уособлюють
мого "вчителя". У професійному аспекті завжди
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Who do you consider to be your teacher(s)?
My parents, relatives, teachers, who assisted me in my
development, and all my friends, my environment embodies my "teacher". Professionally, I always try to listen
to educated people with extensive experience, so it is
difficult to single out one or a few and, probably, I would

намагаюся дослухатися до думки освічених людей з
великим досвідом, у підсумку – важко виділити когось одного чи кількох і, мабуть, не хотілося б, оскільки кожен зробив свій внесок і кожен є важливим.
Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
За період від 2017-го по 2021 р. я був учасником
понад 50-ти мистецьких заходів, особливу увагу слід
приділити проєктам з міжнародною комунікацією,
оскільки вони допомагають вийти за межі свого середовища, своєї країни. Безумовно, премія професора
А. Бокотея та поїздка в Китай 2019 р. Мій перший
міжнародний пленер у с. Болестрачиці, Польща, 2017
р. Проєкт "Моя Україна біль і надія", Мюнхен, Німеччина, та співпраця з фундацією Ганса Зайделя (Hanns
Seidel), 2019 р. Особливо 11 Міжнародний симпозіум
гутного скла, який вважається чи не наймасштабнішим форумом склярів у світі. Також проєкти "Франко
Laboratorium", 2017, 2020, 2021 рр. Окремо слід
відзначити навчання за програмою обміну в Академії
мистецтв і архітектури ім. Є. Геппарта у м. Вроцлав
(Польща), за період якого я здобув чимало досвіду і
за фахом художнього скла, і з мистецтва загалом.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
Серед книг, які надихають, слід згадати "Джере-

not want to, as everyone has made their contribution
and everyone is important.
What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
During the period from 2017 to 2021, I participated in
more than 50 art events. I would like to highlight the
projects with international communication, as they
help to go beyond one’s usual environment and native
country. Certainly, the Professor A. Bokotey Award and
trip to China, 2019. My first international plain air in
Bolestraczyce, Poland, 2017, "My Ukraine, Pain and
Hope" Project in Munich, Germany, and collaboration
with the Hans Seidel Foundation, 2019. Especially the
11th International Blown Glass Symposium, which
is considered the largest forum of glass artists in the
world. Also, "Franco Laboratorium" projects in 2017,
2020, 2021. I should also mention an exchange program at the Е. Geppart Academy of Arts in Wroclaw
(Poland), during which I gained a lot of experience both
in the specialty of glass art and art in general.
What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
As regards the books that inspire me, I cannot help
mentioning The Source by Ayn Rand. It is a book that
fell into my hands at the right time of my life and, frankly,
helped me make the right choice. The right choice is
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ло" Айн Ренд. Це книга, яка потрапила до моїх рук
вчасно і, відверто кажучи, допомагала мені робити
правильний вибір. Правильність вибору полягає в
тому, що я з легкістю і без сумнівів робив те, що
мені подобається, те, що задовольняє мої інтереси,
а не чиїсь, і це саме той шлях, який повинен обирати
молодий художник.
Що потрібно сьогодні молодому художникові? "Член по коліно" – не впевнений, чи редакція
журналу пропустить цензуру, але це точна відповідь,
особливо коли йдеться про постать художника в
українському контексті. Харизма, упевненість, освіченість та інтелект. Художник у наш час – це не тільки людина, яка вміло володіє певним медіумом, це й
та людина, яка випереджає час, або існує поза ним.
Однозначно, кожному художникові в ХХІ ст. потрібна
щирість – єдине, що нам залишається в мистецтві.
Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
Звичайно, оптимізм повинен бути присутній завжди, і
я маю велику надію, що індустрія скла буде зростати
та розвиватися. З огляду на загальносвітову картину, висновки не дуже приємні, але водночас – весь
світ бореться за те, щоби такий феномен мистецтва
існував і розвивався. Були часи розквіту, зараз часи
затишшя, світ циклічний, тому я чекаю моменту,
коли мистецтво скла буде набирати шаленої популярності знову.

Музей відкритого типу / Open Type Museum, 2019

the one that I made with ease and without doubt. I am
engaged in what I like, what meets my, not someone
else’s, interests, and that is exactly the way a young
artist should choose.
What does a young artist need today?
"Knee-long dick." I’m not sure the editorial board would
let it pass the censorship, but it’s an accurate hit back,
especially when it comes to the notion of an artist in the
Ukrainian context. Charisma, confidence, erudition, and
intelligence. A modern artist is not just a person who
skillfully masters a certain medium, but a person who is
ahead of his time, or, outside of it. Definitely, what every
artist needs in the 21st century is sincerity, the only thing
left for us in art.
How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
Certainly, optimism should always be present and I
sincerely hope that the glass industry will grow and develop. Considering the global picture, the situation is not
quite promising, but at the same time, the whole world
is struggling for such an art phenomenon to exist and
develop. There were times of prosperity, now times of
lull; the world is cyclical, so I am waiting for the moment
when glass art will gain tremendous popularity again.

Гра в ірраціоналізм / A Game of Irrationalism, 2018
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Андрій Чижов
A n d r y i ▪ C h y z h o v

Об’єкт із серії "Значення значення" / Object from the series "Value Values", 2019
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ІІІ місце Премії професора Андрія Бокотея 2018 р. за роботу

3rd Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2018 for

"Мереживо суцільності"

"Lace of Wholeness".

Народився 1995 р. у Севастополі в родині художників-склярів. Від 2013 р. живе і працює у Львові. 2019
р. здобув ступінь маґістра на кафедрі художнього
скла Львівської національної академії мистецтв. Отримав понад 90 відзнак за творчу діяльність, серед
них: Президентська стипендія за творчий внесок у
розвиток культури м. Севастополя (2009 p., 2011
р.), обласна іменна премія ім. В’ячеслава Чорновола
(Львів, 2018 p). Активний учасник міжнародних
(Україна, Польща, Болгарія, Німеччина, Ізраїль,
США, Росія), обласних і всеукраїнських виставок,
симпозіумів і пленерів. Член ГО "АРТ-модуль".
Твори зберігаються в колекціях Музею скла у Львові,
Україна; Чженцзянського музею скла Ґрінвейв
(КНР); Галереї Русі Карабіберова (Болгарія); Науковій
бібліотеці Університету прикладних наук Фріденсау
(Німеччина); у фондах Львівської національної академії мистецтв, приватних колекціях України, Польщі,
Болгарії, Німеччини, Росії, Ізраїлю. Сьогодні активно
творчо працює також у сфері станкового живопису.
Брав участь у конкурсі на Премію професора
Андрія Бокотея 2018-2019 рр. У художньому склі
експериментував з різними, технологічно складними
об’єктами, а також концептуальними інсталяціями,
які наповнював глибоким філософським змістом.
У живописі обрав естетично виважений пейзажний
напрямок, де особливу увагу приділяє колористичному вирішенню.

He was born in 1995 in Sevastopol in the family of glass
artists. Since 2013, he has been residing and working
in Lviv. In 2019, he obtained a master’s degree from the
Department of Glass Art at the Lviv National Academy
of Arts. He is the holder of 90+ awards for his creative
works, including the Presidential Scholarship for his
creative contribution to the development of culture in
Sevastopol (twice in 2009 and 2011), and a regional
nominal award named after Viacheslav Chornovil (Lviv,
2018). He is an active participant of international (Ukraine,
Poland, Bulgaria, Germany, Israel, USA, Russia), regional
and national exhibitions, symposiums and open airs.
Also, he is a member of the ART-Module NGO.
His works are kept in the collections of the Glass Museum in Lviv, Ukraine; the Greenwave Zhenjiang Glass
Museum (China), the Rusa Karabiberov Gallery (Bulgaria), the Scientific Library of the Friedensau University of
Applied Sciences (Germany); in the collections of the
Lviv National Academy of Arts, private collections in
Ukraine, Poland, Bulgaria, Germany, Russia and Israel.
Today, he works actively also in easel painting.
He took part in the competition for the 2018-2019
Professor Andriy Bokotey Award. In glass art, he experimented with various technologically sophisticated objects, as well as conceptual installations, which he filled
with deep philosophical content. In painting, he chose
an aesthetically balanced landscape direction, where he
pays special attention to the coloristic solution.
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Сон не сон / A Dream is Not a Dream, 2021

Swamp blues in hot Arcadia or Congratulations, you’re going to have a baby boy, 2021

Що мотивувало Вас стати художником?
Насамперед мотивувала атмосфера, в якій я
виріс. У моїй родині – три покоління художників, і
в дитинстві між можливістю поїхати з батьками в
майстерню та грою у козаків-розбійників я переважно обирав перший варіант. У мене були свої супергерої – уявіть, що я відчував, коли моя тендітна
мама, яка зараз за зростом мені до плеча, разом з
дідусем створювали 20-метрові барельєфи, 12-метрові вітражі, величезні скульптури та неймовірно
об’ємні й складні світильники. Як це може не вплинути на світ дитини?

What motivated you to become an artist?
First of all, I was motivated by the atmosphere in which
I grew up. There are three generations of artists in my
family, and as a child, I mostly chose the first option
between going to the workshop with my parents and
playing cowboys and Indians. I had my own superheroes – imagine what I felt when my frail mother,
now my shoulder height, together with my grandfather created 20 meter high bas-reliefs, 12 meter high
stained glass windows, huge sculptures and incredibly
voluminous and complex lighting fixtures. This couldn’t
have helped affecting a child’s world outlook.

Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
Знову ж таки, батьки. Бабуся та мама вивчали скло
та кераміку в Ленінграді, в одному з найпрестижніших навчальних закладів Радянського Союзу – їхні
розповіді про роботу біля печі чи з муфелем, цехи
холодної обробки чи вітражні майстерні просто заполонили мою уяву і назавжди в моєму серці.

Why did you choose glass art as your occupation?
My parents, again. My grandmother and my mother
studied glass and ceramics in Leningrad, in one of the
most prestigious educational institutions in the Union.
Their stories of working at the furnace or with a kiln,
cold processing shops or stained glass workshops filled
my imagination and all the space in my heart.

Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Найкращий вчитель для мене – це час. Час – друг,
ворог, лікар, мотиватор і психотерапевт. Тільки з
плином часу розумієш, чому треба вчитись, пізнаєш,
на чому ґрунтуються справжні досягнення, набуваєш того, що можна віддавати іншим. Час розчищає
те, на чому можна будувати. Він хороший учитель.

20  ▪ п е р с о н а л і ї ▪ p e r s o n a l i t i e s

Who do you consider to be your teacher(s)?
The best teacher for me is time. Time is friend, enemy,
doctor, motivator and psychotherapist. Only with the
passage of time, you understand why you need to
study, learn what real achievements are based on, and
acquire what you can give to others. Time shows up
what you can build on. It is a good teacher.

Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
Кожна культурна подія, до якої я був причетний,
по-своєму вплинула на мене і кожна виступає значущим сектором у колі моєї свідомості. Якщо брати до
уваги події, що безпосередньо пов’язані з художнім
склом, – безсумнівно, це міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові, що проводяться на базі Львівської
національної академії мистецтв та Музею художнього
скла. Можливість бути присутнім тут і зараз серед митців світового рівня, бачити процес їхньої роботи, вчитися, спілкуватися, надихатися, відчувати себе частиною
великого – неймовірно та неабияк важливо.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
Серед склярів – у першу чергу, Андрій Бокотей. Моя
суб’єктивна думка, що ґрунтується на глибокій повазі
як до митця і до особистості, вдячності за можливість
живого спілкування та спільної роботи. Далі першими
митцями, імена яких спали на думку, є Марк Бохне та
Ендрю Ваєт, Абрамович та Вей Вей, Тиберій Сільваші
та Сергій Гай, Денис Саражин і Юра Коваль.
Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Якби я знав, що насправді потрібно... На сьогодні
для мене зрозуміло лиш те, що молодому художникові треба багато працювати.

What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
Each cultural event in which I was involved influenced
me in its own way and each of them acts as a significant sector in the circle of my consciousness. If we
take into account the events directly related to the
glass art, undoubtedly, these are the International
Blown Glass Symposiums in Lviv hosted by the Lviv
National Academy of Arts and Glass Museum in Lviv.
The opportunity to be present here and now among
the world-class artists, to see the process of their
work, to learn, to communicate, to breathe, and to feel
yourself a part of something big is an incredibly important experience.
What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
Among the glass artists, it is, first of all, Andriy Bokotey.
My subjective opinion based on a deep respect for both
the artist and his personality, as well as the gratitude for
the opportunity to live and work together. Then the first
artists who came to my mind are Mark Bochner and Andrew Wyatt, Abramovich and Wei Wei, Tiberius Silvashi
and Sergiy Hai, Denys Sarazhin and Yura Koval.
What does a young artist need today?
I wish I knew what it really takes... All that is clear to me
today is that a young artist needs to work hard.
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Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
Напевно, обізнаності не вистачить мені, щоби спрогнозувати, який вектор за 10 років українське художнє
скло обере для свого розвитку. Єдине, хочеться, аби
в умовах глобалізації воно не втратило автентичності,
свого виняткового українського почерку.

How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
I am probably not competent enough to predict a
10-year horizon for the Ukrainian glass art development. The only thing I want is that, in the conditions of
globalization, it has not lost its authenticity, its exclusive
Ukrainian vibe.

Об’єкт із серії "Значення значення" / Object from the series "Value Values", 2019
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Ольга Турецька

Бережи своє / Keep Yours, 2014

Єва / Eva, 2017

O l g a ▪ Tu re t s k a

ІІ місце Премії проф. Андрія Бокотея 2019 р. за роботу

2nd Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2019 for

"На хвилі життя"

"On the Wave of Life."

Народилась 1984 р. у Львові. 2007 р. – випускниця кафедри художнього скла ЛНАМ. Створила
власний бренд скляної продукції "Olga Glass",
який набув значної популярності в Україні та
за її межами. Від 2009 р. бере активну участь у
групових і персональних мистецьких проєктах у
Львові, Києві, Харкові, Одесі, Нью-Йорку (США),
Казімєжі Дольному (Польща). Учасниця 10-го та
11-го Міжнародних симпозіумів гутного скла у
Львові, освітнього проєкту І Міжнародної резиденції
"European Glass Education" та ін. Від 2020 р. – член
журі проєкту Премія професора Андрія Бокотея
для молодих художників-склярів.
Працює здебільшого у техніці ф’юзинґу. Завжди
настроєві та позитивні сюжетні композиції
Ольги Турецької добре відомі поціновувачам мистецтва художнього скла в Україні та за кордоном.
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She was born in 1984 in Lviv. In 2007, she graduated
from the Glass Art Department at the Lviv National
Academy of Arts. She has created her own brand of
glass products, "Olga Glass", which has become quite
popular in Ukraine and abroad. Since 2009, she has
been an active participant of group and personal art
projects in Lviv, Kyiv, Kharkiv, Odesa, New York (USA),
and Kazimierz Dolny (Poland). She took part in the 10th
and 11th International Blown Glass Symposium in Lviv,
the I International Residence European Glass Education,
educational project in Milan etc. Since 2020, she has
been a jury member of the Professor Andriy Bokotey
Award for Young Glass Artists 2021.
She works mainly in the fusing technology. Always
moody and positive subject compositions by Olha
Turetska are well known to connoisseurs of glass art art
in Ukraine and abroad.

Що мотивувало Вас стати художницею?
Сама доля, мабуть, вирішила це за мене, адже я
народилася в родині художників. Я змалечку дуже
багато малювала і точно знала, що буду художницею.
Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
Скло – надзвичайно цікавий і красивий матеріал. Я
вже давно в нього закохана. Мене захопила технологія ф’юзинґу ще під час навчання, мені захотілось
її розвивати та показувати людям, що скло може
бути дуже різним.
Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Батьки прищепили мені любов до мистецтва. І моїм
найкращим учителем вважаю свого батька. Він
завжди дає конструктивні зауваження і хороші поради. І щоразу, коли я звертаюсь до нього за порадою,
батько завжди знаходить у своїй бібліотеці хорошу

What motivated you to become an artist?
I believe that fate decided it for me, because I was born
in a family of artists. I have been drawing a lot since
childhood and undoubtedly knew that I would be an
artist. I am keen on what I do.
Why did you choose glass art as your occupation?
Glass is a very interesting and beautiful material. I have
been in love with it for a long time. I was fascinated by
fusing technology during my studies and I wanted to develop it and show people that glass can be highly diverse.
Who do you consider to be your teacher(s)?
My parents instilled a love for art in me, and I consider
my father to be my best teacher. He always gives helpful
comments and good advice. Every time I ask him for
advice, my father always finds a good book or an album
of some artist in his library that I should check. They
often become new discoveries for me.
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книгу або альбом якогось художника, який мені варто
переглянути. Це часто нові відкриття для мене.
Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
Я часом думаю, що мені дуже пощастило народитись у Львові. Середовище, у якому я виросла, все,
що бачила навколо, сформувало мої смаки, уподобання і любов до мистецтва й до скла. Ще під час
навчання в Академії мистецтв на мене дуже вплинула така подія, як Міжнародний симпозіум гутного
скла, я вважаю її дуже знаковою і важливою для
культурного життя Львова.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
Натхненням для творчості в різний період і час можуть бути дуже різні речі. Наприклад, зараз глибше
зацікавилася роботами Рене Маґрітта, він захопив
мене, коли побувала в його музеї в Брюсселі. У
кінематографі з нетерпінням очікую прем’єри нового
фільму Веса Андерсона "Французький вісник". Дуже
люблю колористику та композицію в його фільмах.
Для натхнення зараз читаю Загмайстера і Волша
"Краса". Надзвичайно красиве видання. А музика
завжди додає настрою, сьогодні це – "Affection"
"Cigarettes After Sex".
Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Сьогодні молодому художникові, як і кожній молодій
людині, треба багато вчитися, працювати над собою і
постійно розвиватись. У світі вже дуже багато сказано, придумано, зроблено, і щоб творити щось своє,
треба спершу ввібрати в себе тонни інформації, а тоді
трансформувати її по-своєму. Важливо знати іноземні
мови, подорожувати, плекати в собі цікавість до світу
і водночас – пізнати власну унікальність. Вже неможливо займатися тільки творчістю, потрібно вміти себе
репрезентувати, бути для себе добрим менеджером,
розвивати самодисципліну та навички комунікації. У
молодих художників часто є великі амбіції та самовпевненість, але потрібно розуміти, щоби стати професійним добрим художником – треба багато працювати!
Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
Зараз, коли ми перебуваємо в стані невизначеності
через пандемію, дуже складно щось планувати й
уявляти майбутнє. Мистецтво художнього скла дуже
молоде і зараз перебуває на етапі розвитку. За останні роки завдяки роботі Михайла Бокотея та його
команди на кафедрі художнього скла в Академії
мистецтв відбулося дуже багато позитивних змін. Я
дуже радію цьому і думаю, що з’явиться ще більше
митців, які будуть працювати зі склом. З’являться
також нові галереї, майстерні, буде створено багато
нових проєктів. Я вірю в те, що ми маємо великий
потенціал і будемо його розвивати.
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What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
I sometimes think I was very lucky to be born in Lviv.
The environment in which I grew up, everything I saw
around me shaped my tastes, preferences, and love for
art and glass. Yet during my studies at the Academy of
Arts, I was greatly influenced by such an event as the
International Blown Glass Symposium. I consider it very
significant and important for the cultural life of Lviv.
What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
The inspiration for creativity can be very different things
at different periods and times. For example, now I am
researching the works of Rene Magritte. He captivated
me when I visited a museum in Brussels. As regard
cinema, I am looking forward to the French Messenger directed by Wes Anderson. I love the colors and
composition in his films. For inspiration right now, I’m
reading Zagmeister and Walsh’s Beauty. It’s a very beautiful publication. And music always adds to the mood;
today it’s Affection by Cigarettes After Sex.
What does a young artist need today?
Today, a young artist, like every young person, needs to
study a lot, work on him/herself, and develop continuously. A lot has already been said, invented, and done in
the world, and in order to create something of your own,
you first have to absorb the tons of information and then
transform it in your own way. It is important to speak
foreign languages, to travel, to develop an interest in the
world, and at the same time to know your own uniqueness. It’s no longer possible to engage only in creativity;
you have to be able to present yourself, be a good manager for yourself, to develop self-discipline and communication skills. Young artists often have great ambition
and self-confidence, but you have to understand that to
become a professional artist you have to work hard!
How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
Now that we are in a state of uncertainty because of
the pandemic, it is very difficult to plan something and
imagine the future. The art of glass art is very young
and is now in its inception stage. In recent years, thanks
to the work of Mykhaylo Bokotey and his team at the
Glass Art Department at the Lviv National Academy of
Arts, a lot of positive changes have taken place. I am
very happy about this and I think there will appear more
artists dealing with glass. There will also be new galleries, workshops, and many new projects. I believe that
we have great potential and we will develop it.

Тарілка / Plate, 2019
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Весна / Spring

Наталія Сіра
N a t a l i a▪ S i r a
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Метаморфози / Metamorphoses

ІІІ місце Премії професора Андрія Бокотея 2019 р.

3rd Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2019 for

за композицію "Чорне золото"

"Black Gold"

Народилася 1993 р. на Рівненщині. 2016 року здобула ступінь магістра на кафедрі художнього скла
Львівської національної академії мистецтв. Учасниця
численних виставок і мистецьких проєктів, у т.ч.
конкурсах на здобуття Премії Андрія Бокотея для
молодих художників-склярів 2018-2021 рр.
2019 року брала участь в 11-му Міжнародному
симпозіумі гутного скла у Львові. За словами
молодої художниці, "Скло є найцікавішим і одним
із найнепередбачуваніших матеріалів, який можна
було вибрати для творчого вдоволення. Саме це
не залишило байдужою до цього виду мистецтва!".
Експериментуючи з різними техніками, зосередила
творчу реалізацію на спіканні, що дозволило знайти
свій стиль і настрій кожної роботи.

She was born in 1993 in Rivne region. In 2016, she
obtained her MA degree at the Glass Art Department at
the Lviv National Academy of Arts. She is a participant
of numerous exhibitions and art projects, including competitions for the Andriy Bokotey Award for Young Glass
Artists 2018-2021.
In 2019, she participated in the 11th International Blown
Glass Symposium in Lviv. According to the young artist,
"Glass is an interesting and one of the most unpredictable materials that could be chosen for creative satisfaction. That’s why I am fascinated with this type of art."
Experimenting with different techniques, she focused
her creative self-actualization on kilnforming, which
allowed her to find her own style and add special mood
of each piece of art.
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Вода / Water

Що мотивувало Вас стати художником?
Бажання робити простір навколо людей прекрасним, яскравим і цікавим. Хочеться втілювати ідеї
в життя та бачити результат своїх старань.
Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
Незвичність і магічність матеріалу не залишили мене
байдужою! Робота зі склом зачаровує, дає багато
можливостей для реалізації ідей. Скло – живе, воно
завжди вносить свої корективи, завжди є момент
неочікуваності. Це інтригує. Також є доволі великий
спектр різноманітних технік і способів обробки, тому
можна постійно вдосконалюватися та розвиватися.
Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Усіх, хто відданий своїй справі.
Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
Міжнародний симпозіум скла у Львові, де збира-
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Чорне Золото / Black Gold

What motivated you to become an artist?
Desire to make space around people beautiful, bright,
and interesting. I want to put ideas into practice and see
the result of my efforts.
Why did you choose glass art as your occupation?
Unusualness and magic features of the material could
not leave me indifferent! Work with glass fascinates,
gives a lot of opportunities for realization of ideas. Glass
is live; it always adds corrections and a moment of
unexpectedness. It intrigues. Also, the techniques and
processing methods are extremely diverse, so you can
improve and develop your skills continuously.
Who do you consider to be your teacher(s)?
All those who are dedicated to their business.
What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
The International Blown Glass Symposium in Lviv, which
brings together talented artists, and the Festival of High

ються талановиті художники, Фестиваль високих
температур у Вроцлаві – простір для втілення сміливих ідей.

Temperatures in Wroclaw, which serves as a space for
the realization of bold ideas.

Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
Надихаюсь добою імпресіонізму та постімпресіонізму, Клод Моне, Поль Ґоґен, Ван Ґоґ… Сучасники
скла – Ян Зорічак, Реміґіюс Крюкас, Дейл Чігулі.

What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
I am inspired by the era of impressionism and postimpressionism, Claude Monet, Paul Gauguin, Van Gogh...
As well as contemporary glass artists, such as Yan
Zoritczak, Remigijus Kriukas, and Dale Chihuly.

Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Багато практикувати, робити помилки, вперто
пробувати знову і не боятися мріяти масштабно! Але
варто бути обережним, бо мрії здійснюються!

What does a young artist need today?
Practice a lot, make mistakes, try hard again and don’t
be afraid to dream big! But be careful, because dreams
do come true!

Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
Думаю, через 10 років художнє скло буде тісно
переплетене з технологіями майбутнього, що дасть
нові можливості для митців! Тому треба йти в ногу з
часом і не боятися експериментувати і зі склом, і з
творчістю загалом.

How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
I think in 10 years glass art will be closely intertwined
with the advanced technologies, and thus will provide
new opportunities for artists! So, we have to keep up
with the times and not be afraid to experiment with
glass and creativity in general.
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Бьордць

Інна Делієва
I n n a ▪ D e l i e v a
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Одеса як вона є / Odessa as it is

І місце Премії проф. Андрія Бокотея 2020 р. за твір

1st Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2020 for

"AMPHORA21"

"AMPHORA21"

Народилася 1995 р. у м. Херсон. 2019 р. здобула ступінь магістра на кафедрі художнього скла Львівської
національної академії мистецтв (Навчально-творча
майстерня академіка А. А. Бокотея). Учасниця міжнародних і всеукраїнських виставок, пленерів, симпозіумів: персональні проєкти "Бьордць" (Галерея "Пори
року" ЛНАМ, 2019); "А4, кулькова ручка" (Карась Галерея, Київ, 2018); Lviv Art Days 2018; ТУНАБ (Третій
всеукраїнський неформальний артбатл, галерея "Білий світ" (Київ, 2018); Міжнародний художній пленер
"Вижниця – 2018" (Вижниця, 2018); Виставки кращих
дипломних робіт "Наші" (Галерея ЛНАМ, 2017, 2018);
Виставка графіки "Один Два Три" (Галерея ЛНАМ,
2016); художній пленер "Золота підкова Львівщини"
(2016); Виставка графіки і живопису "Віртуози" (2016)
та ін. Твори зберігаються у художніх фондах Львівської національної академії мистецтв, у приватних
колекціях України, Росії, Греції, Німеччини. Активно
творчо працює у сфері художнього скла, станкової
графіки та арттату. Для творчості обрала ілюстративний напрямок. Створені графічні образи персонажів (у тому числі й у скляних композиціях) мимоволі
викликають у глядача відчуття ностальгії, наповнюють
позитивними емоціями, теплими спогадами, казковими мріями. Орієнтуючись на свої власні відчуття, через трансформацію антропоморфних і зооморфних
мотивів авторка створює новий образ людини, більш
наближеної до природи, прагне передати свої міркування про відмінності зовнішнього і внутрішнього стану. Її творчість насичена захопленням темою людина–
природа, що прочитується в тяжінні до трансформації
анімалістичних і рослинних мотивів, філософського
переосмислення екологічної проблематики.

She was born in 1995 in Kherson. In 2019, she obtained her MA degree at the Glass Art Department at
the Lviv National Academy of Arts (workshop of Prof.
A. Bokotey). She is a participant of international and
Ukrainian exhibitions, open airs, and symposiums,
including personal projects "One, two, three" (2016,
LNAA gallery) and "Bjordts" (Pory Roku Gallery, LNAA
2019), "A4, ballpoint pen" (Karas Gallery, Kyiv 2018),
Lviv Art Days 2018, TUNAB (third all-Ukrainian informal art battle, Bilyi Svit gallery (Kyiv, 2018), International Art Plain air "Vyzhnytsia-2018" (Ukraine, 2018);
exhibitions of the best graduation works "Nashi"
(LNAA Gallery, 2017, 2018); graphics exhibition "One,
Two, Three" - LNAA Gallery, 2016; art plain air "Zolota
Pidkova Lvivshchyny" (2016); graphics and painting
exhibition "Virtuozy" (2016) and others. She has been
working actively in the field of glass art, easel graphics, and art tattoo. She has chosen an illustrative
direction for her work. The graphic images of characters created by her (including in glass compositions)
involuntarily evoke a sense of nostalgia in the viewer,
filling with positive emotions, warm memories, and
fairytale dreams. Focusing on her own sensations,
through transformation of anthropomorphic and
zoomorphic motifs, the author creates a new image
of a human being, closer to nature, trying to convey
her considerations about the differences between
external and internal state. Her creativity is saturated
with a fascination for the topic of man-nature, which
is seen from her tendency towards transformation of
animalistic and plant motifs and philosophical rethinking of ecological issues.
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AMPHORA21

CHASH

Що мотивувало Вас стати художником?
Малювала я з дитинства, насправді, мені здавалось,
що всі діти так роблять – малюють на книжках, будьяких папірцях, на маминих рецептах. А на етапі, коли
треба було обирати ЗВО, я зрозуміла, що всі мої
шкільні конспекти з біології та хімії, які мали мені стати
в нагоді в медичному університеті, розмальовані на
полях, проілюстровані всякими молекулами, інфузоріями, кістками. Я зрозуміла, що з тим треба щось робити, а дізнавшись про ЛНАМ, я остаточно вирішила.
Напевно, це точка відліку мого більш-менш свідомого
творчого шляху.

What motivated you to become an artist?
I have been painting since the childhood. Actually, it
seemed to me, that all children do so, drawing on books,
pieces of paper, on mum’s recipes. When it became the
time to choose the university, I realized, that all my school
notes on biology and chemistry, which should have
become useful to me in the medical university, are painted
on the margins, illustrated with all sorts of molecules,
infusions, and bones. I understood that something had to
be done about it, and having learned about the existence
of LNAA, I made a final decision. I guess this is the starting
point of my more or less conscious creative path.

Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
Коли обирала кафедру скла, я ще не до кінця
уявляла, з чим маю працювати. Я згадувала маленьких скляних тваринок, які продавались на ярмарку в
Одесі, і думала, що приблизно це я і навчусь робити
на кафедрі, але на великій гутній печі, яка справила незабутнє враження на мене, коли я вперше її
побачила. Затишне тепло гути вабило, особливо на
контрасті з холодом і дощем за вікном. Напевно,
саме наявність гути в академії сприяло моєму
рішенню йти на кафедру скла.

Why did you choose glass art as your occupation?
When I chose the department of glass, I had not yet fully
imagined what I should be dealing with. I remembered
the little glass animals that were sold at the fair in Odesa,
and I thought that’s what I would learn to do in the
department, but using a big glass furnace that made an
indelible impression on me the first time I saw it. The cozy
warmth of the glass furnace was appealing, especially
in contrast to the cold and rain outside the window. It
was probably the presence of the glass furnace in the
academy that contributed to my decision to study at the
glass department.

Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Не хочу виділяти тільки одну людину. Якщо говорити
про викладачів, то майже кожен у свій час або своїм
прикладом, або словом навчив мене чомусь важливому. Те саме я можу сказати і про своїх друзів, одногрупників, колег.

Who do you consider to be your teacher(s)?
I wouldn’t like to single out just one person. If we speak
about teachers, almost everyone in his/her time or by
his/her example, or by word has taught me something
important. I can say the same about my friends, classmates, and colleagues.

Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
Нашій групі дуже пощастило, що симпозіум гутного

What art events (competitions, plain airs, educational
events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
Our group was very lucky that the International Blown
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скла припав на наш перший курс, коли теоретичних
знань у голові ще малувато, але очима ми вже побачили всякого, і такого неймовірного, що аж кортіло це
все повторити у своїх курсових роботах. Твори деяких
закордонних митців на виставках показали, що є різні
техніки обробки скла, і я зрозуміла із часом, що, при
всій яскравості процесу роботи на гуті, мене вабить
холодна обробка скла, мінімальне втручання в його
прозорість і чистоту.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які надихають Вас до творчості.
Навести конкретні приклади складно. Я зрозуміла,
що швидше є прихильницею реалізму в мистецтві. Це
стосується практично всього: живопису, літератури,
кіно. Люблю, коли мистецтво наповнене досвідом,
достовірністю, коли це мистецтво є результатом
дослідження навколишнього світу. Обожнюю в кіно
або на картинах розглядати одяг, посуд, їжу, світло,
композиційні вирішення постановки, інтер’єри навколо героїв, люблю докладні описи природи в книжках,
якщо книжка, картина або фільм наповнені такою
деталізацією – вони стають улюбленими та надихають мене.

Glass Symposium in Lviv was held during our first year,
when we still have little theoretical knowledge, but we
have seen lots of inspiring and incredible things that we
now wanted to recreate in our course projects. The work
of some international artists at the exhibition showed
that there are different glass processing techniques, and
I realized with time that despite all the brightness of the
process of working with the glass furnace, I am attracted
by cold processing of glass, with minimal interference in its
transparency and purity.
What favorite artists, books, music, and movies inspire
you to create?
It’s hard to give specific examples. I realized that I am
more of an advocate of realism in art. It concerns virtually
everything: painting, literature, cinema. I love it when art
is full of experience, authenticity, when it is the result of
exploring the world around me. I love to watch the clothes,
dishes, food, light, compositional solutions of a performance, interiors around characters in movies or on the
pictures; I love meticulous descriptions of nature in books,
so if a book, picture or movie is filled with such details, they
become my favorite and inspire me

Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Думаю, що головне – сприятливі умови навчання і
життя загалом, щоб не згасало бажання вивчати нове,
працювати та без перешкод розвивати свою творчість.

What does a young artist need today?
I think that the most important thing is to ensure favorable
conditions for education and life in general, so that the desire to learn new things, work and develop one’s creativity
freely does not fade away.

Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні
через 10 років та своє місце у ньому?
Скло тисячоліттями посідає своє місце в мистецтві
та загалом у побуті людини. Впевнена, що мистецтво
художнього скла не втратить ніколи своєї актуальності.
Що більше можливостей буде вивчати скло, то більше
охочих буде, і я серед них.

How do you see the prospects of glass art in Ukraine
after 10 years and your place in it?
Glass has had its place in art and in human life generally
for thousands of years. I am sure that the art of glass will
never lose its relevance. The more opportunities there will
be to study glass, the more people will want to, and I am
among them :)

п е р с о н а л і ї ▪ p e r s o n a l i t i e s ▪ 35

Остап Іванишин
O s t a p ▪ I v a n y s h y n
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ІІ місце Премії проф. Андрія Бокотея 2020 р. за роботу

2nd Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2020 for

"Плаваючі мрії блакитного сома"

"Floating Dreams of a Blue Catfish".

п е р с о н а л і ї ▪ p e r s o n a l i t i e s ▪ 37

Подільський пейзаж / Landscape of Podillya, 2010

Народився 1985 р. у м. Львів. Навчався у
Львівському державному коледжі прикладного
та декоративного мистецтва ім. І. Труша (2004); у
Львівській національній академії мистецтв (2010) у
майстерні професора А. Бокотея. Від 2015 р. викладає на кафедрі художнього скла ЛНАМ, навчається
в аспірантурі ЛНАМ і здобуває ступінь доктора філософії за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація.
Учасник численних реґіональних і міжнародних живописних проєктів, у тому числі Міжнародних симпозіумів
гутного скла у Львові (2010, 2013, 2016, 2019 рр.)
У техніці ф’юзинґу працює від 2008 р. Під час роботи
над твором автор експериментує з фактурою та пластикою матеріалу. Це дає йому певну свободу руху, динаміку й вільний вияв власних ідей. Сам матеріал (скло)
підказує хід дій та образне вирішення ідеї. Твори цього
митця – це час, кристалізований у просторі, у прозорості чи відблиску, кольорі чи фактурі, у легкій димці скла
чи тріщині його текстури, поліруванні чи шліфуванні. Їх
можна сміливо назвати живописними, скло лише посилює ту багатошаровість живопису, відкриває інший
простір, зокрема й той, у якому перебуває глядач.
Також працює в царині художнього дерева.
Учасник конкурсів на здобуття Премії професора
Андрія Бокотея для молодих художників-склярів
2018-2020 рр.
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Прагнення / Desire,2010

Was born in 1985 in Lviv. He studied at the Lviv State
College of Applied and Decorative Arts named after
I. Trush (2004) and at Lviv National Academy of Arts
(2010) in the workshop of Prof. A. Bokotey. Since 2015,
he has been teaching at the Glass Art Department
of LNAA, and in 2018, he started the postgraduate
course obtaining his PhD in Fine Arts, Decorative Arts
and Restoration.
He is a participant of numerous regional and international art projects, including International Blown Glass
Symposiums in Lviv (2010, 2013, 2016, and 2019).
He has been working in the technique of fusing since
2008. While working on a piece of art, the author experiments with the texture and plasticity of the material. This
gives him a certain freedom of movement, dynamics,
and free expression of his own ideas. The material itself
(glass) prompts the course of the artist’s action and
figurative solution to embody his idea. The works of this
artist are time crystallized in space, in transparency or
reflection, in color or texture, in a light haze of glass or
cracks in its texture, in polishing or grinding. They can
be safely called painterly, and the glass further intensifies
that multilayeredness of painting, revealing a different
space, including the one in which the viewer is located.
He also works in the field of art wood.
He was a participant of the 2018-2020 Prof. Andriy
Bokotey Award for Young Glass Artists competitions.

Плаваючі мрії блакитного сома / Floating Dreams of Blue Catfish, 2020

Що мотивувало Вас стати художником?
Мистецтво – це не про мотивацію, цілі та успіхи.
Джерелом творчого потенціалу є відповідний стан,
у якому ти не можеш не творити, плекаючи спостережливість і проникливість. Це відчуття свободи,
перш за все!

What motivated you to become an artist?
Art is not about motivation, goals and successes. The
source of creativity is an appropriate state in which
you can’t help but create, cherishing the power of
observation and discernment. Above all, it is a feeling
of freedom!

Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
Іноді здається, що для мене важливіший процес,
аніж результат, а скло – це матеріал, який розкриває величезні можливості для експериментів і несподіваних відкриттів. Його загадковість і непередбачуваність завжди зачаровувала мене.

Why did you choose glass art as your occupation?
Sometimes I think the process is more important to me
than the result, and glass is a material that opens up
huge opportunities for experimentation and unexpected discoveries. Its mysteriousness and unpredictability
have always fascinated me.

Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Мені пощастило навчатись у високого рівня
художників, якими є викладачі кафедри художнього
скла. Зараз я продовжую вчитися від своїх студентів
на засадах взаємного обміну досвідом та ідеями.
Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
Атмосфера свободи творчості та обмін практичним
досвідом, спостереження за роботою корифеїв
світового рівня, що відбувається під час проведення
міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові
щотри роки дають потужний поштовх і стимулюють
творчо працювати.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
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Who do you consider to be your teacher(s)?
I was fortunate to learn from skilled artists who taught at
the Glass Art Department. Now I continue to learn from
my students through a mutual exchange of experiences
and ideas.
What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
The atmosphere of freedom of creativity and exchange
of practical experience, watching the work of the worldclass coryphaei during the International Blown Glass
Symposiums in Lviv every three years, gives a strong
impetus and stimulates creative work.
What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
The works of various artists have inspired me at different
periods. Previously it was Piet Mondrian, who impressed

У різний період надихали твори різних митців. Раніше
це був Піт Мондріан, який вразив мене своїм способом поетапної трансформації об’єктів художнього
дослідження та вишуканими геометричними композиціями, де кожна лінія та пляма виважено "сидять"
на своєму місці; це Олександр Архипенко – великий
пластичний експериментатор і філософ. Зі склярів –
Том Патті та Клаус Мойє – першовідкривач у ділянці
ф’юзинґу, маестро поєднання кольорів і текстур у
своїх скляних панно. Останнім часом слухаю лише
джаз, часто наживо. На жаль, книга та кіно – це розкіш, яку я не можу собі дозволити через брак часу.

me with his way of step-by-step transformation of the
objects of artistic investigation and exquisite geometric
compositions, where every line and spot "stay" in its
place; it was Oleksandr Arkhypenko, a great plastic experimentalist and philosopher. Among the glass artists,
I would like to mention Tom Patti and Klaus Moje, a
pioneer in the field of fusion, a maestro of combination
of colors and textures in his glass panels. Lately I’ve
been listening only to jazz, often live. Unfortunately,
books and movies are a luxury I can’t afford due to time
constraints.

Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Для молодих художників сьогодні є всі можливості
для розвитку творчості та реалізації, але є надто багато зовнішніх подразників і спокус, які відволікають
їх від самовдосконалення. Перенасичене інформаційне поле перешкоджає митцеві заглибитись у себе
та поміркувати про суть речей, розвинути критичне
мислення та навчитися аналізувати.

What does a young artist need today?
Nowadays, young artists have every opportunity to
develop their creativity and find the ways of self-actualization, but there are also too many external irritants and
temptations that distract them from self-improvement.
The oversaturated information field prevents the artist
from going deeper into him/herself and thinking about
the essence of things, developing critical thinking and
learning to analyze.

Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
Не бачу передумов для зміни устрою тісної спілки
людей, яких об’єднує любов до цього неймовірного
матеріалу. Вірю в розвиток добре укомплектованих
приватних студій, де зможуть навчатися наступні покоління українських склярів; утвердження місця українського художнього скла у світовому мистецькому
просторі, інтегрованого в різні види мистецтва. Сподіваюсь надалі продовжувати викладацьку діяльність і
вдосконалювати власну творчу практику.

How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
I do not see any preconditions for changing the arrangement of a close-knit union of people who are united by
love for this incredible material. I believe in the development of well-stocked private studios, where the next
generations of Ukrainian glass artists can study, as well
as affirmation of the Ukrainian glass art, integrated into
different types of art, in the global artistic space. I hope
to continue teaching and improve my own creative practice in the future.
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Народився у Львові 1990 р. За першою освітою –
зубний технік. Працюючи над моделюванням зубів
для протезів, зрозумів, що може зліпити все. Рішуче
бажання розвивати знайдений талант змусив, не
зволікаючи, вступати у Львівську національну академію мистецтв, що вдалося зробити з першої спроби,
без підготовки. 2017 р. закінчив з відзнакою магістратуру на кафедрі монументально-декоративної
скульптури ЛНАМ. Працює у власній скульптурній
майстерні, де експериментує з новітніми технологіями: тривимірним скануванням, моделюванням, 3D
друком, поєднанням матеріалів. Учасник численних
мистецьких проєктів, у тому числі 11 Міжнародного
симпозіуму гутного скла у Львові. Організатор
скульптурного симпозіуму у Львові 2020 р.
He was born in Lviv in 1990. Originally, he is a dental
technician. Working on modeling teeth for dentures, he
realized that he can mold anything ;-). Determined to
develop his newly discovered talent, he has not hesitated to enter the Lviv National Academy of Arts, and
managed to do it on the first try, without preparation.
In 2017, he obtained his MA magna cum laude at the
Department of Monumental and Decorative Sculpture of
the Lviv National Academy of Arts. He works in his own
sculpture studio, where he experiments with the latest
technologies: 3D scanning, modelling, 3D printing, and
combination of materials. He is a participant of numerous art projects including the 11th International Blown
Glass Symposium in Lviv. He organized the sculpture
symposium in Lviv in 2020.

Бронзовий череп / Bronze Skull

Василь Гриневич
Va s y l ▪ H r y n e v y c h

ІІІ місце Премії проф. Андрія Бокотея 2020 р. за роботу

3rd Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2020 for

"Череп Адама"

"Adam’s Skull"
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Жовта дівчина / Yellow Girl
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Що мотивувало Вас стати художником?
Спочатку не здогадувався, що можу бути художником. Мені завжди добре вдавалося робити
предметні речі. Знав, що моя діяльність буде
безпосередньо пов’язана з процесом створення.
Мені хотілось допомагати людям і зменшувати
страждання. Тому обрав медицину, виготовлення
протезів, як мені здавалось, дасть мені можливість
використати свої таланти для хорошої справи.
Але в процесі навчання і роботи мені відкрилися
можливості, які до того часу не були для мене очевидними. Моделюючи все складніші та складніші
форми зубів, зрозумів, що можу не тільки повторити, але й придумати щось своє. Виліпивши збільшену модель зуба моляра, зрозумів, що можу зробити
практично все, що уявлю. Наступним був портрет
людини з пам’яті. Я не вирішував стати художником, мистецтво само мене обрало.
Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
Працюю та використовую різні матеріали й техніки,
метали, полімери, камінь і навіть текстиль. Скло має
в собі унікальні властивості, які недоступні з іншими
матеріалами. З прозорістю скла можна зазирнути
всередину об’єкта, це відкриває нові рівні понад
тривимірністю. Я не знаю іншого матеріалу, крім
скла, який дозволив би скульптурі дивитися на глядача у відповідь.
Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Майже кожна людина, яку ми зустрічаємо, знає
щось, чого не знаємо ми, тому від кожного є чому
навчитись. Моїми основними провідниками у світ
мистецтва були: Леонід Бойко, Володимир Цісарик
та Іван Самотос.
Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
Однією з вирішальних сходинок вважаю симпозіум скульптури в Німеччині, в якому брав участь
ще 2015 року, з нього мав можливість потрапити
в Париж і побачити й торкнутися до найкращих
зразків світового мистецтва.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
Навколо мене дуже багато талановитих людей,
взаємодія з ними, з їхньою творчістю надихає.
Мабуть, мене можна назвати меломаном, слухаю дуже багато різного, напевно, найбільше
люблю джаз. Улюблені фільми – Акіри Куросави,
Кубрика, Тарковського.
Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Сьогодні молодому художникові потрібні можливості. Однією з таких регулярних можливостей є
конкурс Андрія Бокотея.
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What motivated you to become an artist?
Initially I had no idea I could be an artist. I have always
been good at making objects. I knew that my work
would be related directly to the process of creation. I
wanted to help people and alleviate suffering. That’s
why I chose medicine, making prostheses, as I thought
it would give me an opportunity to use my talents for
a good cause. However, in the course of my training
and work, I discovered opportunities that had not been
apparent to me before. Modeling ever more complicated shapes of teeth, I have realized that I can not only
reproduce but also create something of my own. Having
modeled an enlarged molar teeth, I understood that I
could make virtually anything I might imagine. The next
was a portrait of a person from memory. I didn’t decide
to become an artist, it was art that chose me.

Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
Я вірю, що еволюція продовжується, і людська свідомість розвивається. Зараз найбільше художників за
всю історію людства. Думаю, що за 10 років розвинуться технології, з’являться нові можливості й мистецтва буде ще більше, воно буде ще кращим і цікавішим. Планую брати в цьому безпосередню участь,
у мене багато ідей, пов’язаних зі склом. Вважаю, що
це матеріал майбутнього, його повний потенціал ще
попереду. А якщо поєднувати скло з іншими матеріалами, то можливості практично безмежні.

more interesting. I plan to be involved in this process
personally, as I have many ideas related to glass. I
believe it is a material of the future and its full potential is
yet to be discovered. If we combine it with other materials, the possibilities are almost endless.

Рефлексія 2020 / Reflection 2020,

Why did you choose glass art as your occupation?
I work and use different materials and techniques,
metals, polymers, stone, and even textiles. Glass has
unique properties that are not inherent in the other
materials. Due to the transparency of glass, you can
look inside an object, discovering new levels beyond
three-dimensionality. I know no material other than glass
that allows a sculpture to look back at the viewer.
Who do you consider to be your teacher(s)?
Almost every person we meet knows something we
don’t, so there is something to learn from everyone. My
key guides to the world of art were Leonid Boiko, Volodymyr Tsisaryk and Ivan Samotos.
What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
One of the decisive steps is the sculpture symposium
in Germany in which I participated back in 2015, from
which I had the opportunity to go to Paris, see and
touch the best examples of world art.
What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
There are many talented people around me, and interaction with them and their creativity inspires me. As for music, I can be called a music fan; I listen to a lot of different
music, but my favorite genre is jazz. My favorite movies
are directed by Akira Kurosawa, Kubrick, and Tarkovskyi.
What does a young artist need today?
Nowadays, a young artist needs opportunities. One such
regular opportunity is the Andriy Bokotey competition.
How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
I believe evolution is ongoing, and human consciousness is evolving. Today there are more artists than ever
in the history of humankind. I think that 10 years from
now, there will be more technology and new opportunities, and there will be more art, it will become better and

п е р с о н а л і ї ▪ p e r s o n a l i t i e s ▪ 45

Наталія Парщик
N a t a l i a▪ P a r s h c h y k

І місце Премії проф. Андрія Бокотея 2021 р. за роботу

1st Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2021 for

"Безголосся"

"Voicelessness"

За мною / Follow me

Народилася 1995 р. у Львові. Навчалася у Львівському коледжі декоративно-прикладного мистецтва ім. І.
Труша, відділ художнього текстилю. У 2015-2020 рр.
навчалася на кафедрі художнього скла Львівської національної академії мистецтв (ОС Магістр). Упродовж
семестру 2018/2019 н.р. навчалася у Вроцлавській
академії мистецтв ім. Е. Гепперта за програмою студентської мобільності "Erasmus+" на відділі художнього скла. У 2016-2020 рр. давала приватні уроки
та викладала в артстудії живопис і рисунок. Учасниця низки виставок, конкурсів та інших мистецьких
проєктів, у тому числі проєкт "Наші" 2019, 2020 р. у
галереї ЛНАМ, І Міжнародна резиденція "European
Glass Education", 11-й Міжнародний симпозіум
гутного скла у Львові та ін. Брала участь у конкурсі
на здобуття премії А. Бокотея для молодих художників-склярів у 2018-2021 рр. Від 2020 р. працює
координаторкою мистецьких проєктів у громадській
організації "Jam Factory Art Center". Основні напрями, які розвиває, – це живопис, скло та артвідео.
Досліджує поєднання кольору, прозорості та світла
через різноманітні медіуми, порушуючи теми соціальної нерівності, пошуку іншої, нетоксичної взаємодії в
суспільстві між природою, людьми та технологіями.
Бере участь у волонтерських акціях, що пов’язані із
соціальними та екологічними проблемами.
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Захоплені / Enthusiastic

She was born on May 10, 1995, in Lviv. She studied
at the Lviv Art College named after I. Trush, Department of Art Textiles. In 2015-2020, she studied at the
Glass Art Department at the Lviv National Academy of
Arts (MA). During the 2018/2019 semester, she studied at the E. Geppert Academy of Arts in Wroclaw
based on the Erasmus+ student mobility program
at the Glass art Department. From 2016-2020, she
gave private lessons and taught painting and drawing in an art studio. She participated in a number
of exhibitions, competitions and other art projects,
including Nashi Project 2019, 2020 at LNAA Gallery,
and European Glass Education International Residency, 11th International Blown Glass art Symposium in
Lviv, etc. Also, she participated in the competition
for the A. Bokotey Award for Young Glass Artists in
2018-2021. Since 2020, she has been working as a
coordinator of art projects at Jam Factory Art Center
public organization. The main areas she develops
are painting, glass, and art video. She explores the
combination of color, transparency and light through
various mediums, addressing the topics of social
inequality, finding a different, non-toxic interaction in
society between nature, people and technology. She
participates in volunteer activities related to social and
environmental issues.
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Що мотивувало Вас стати художником?
У дитинстві я займалася різними видами спорту,
музикою та малюванням. Часом це все відбувалося
одночасно, іноді одне захоплення змінювалося іншим,
але процес створення малюнків, невеличких виробів
завжди залишався і пізніше став пріоритетом.

What motivated you to become an artist?
As a child, I went in for various sports, music and drawing. Sometimes it all happened simultaneously, sometimes one hobby was replaced by another; however, the
process of creating my drawings and small items has
always remained with me and later became a priority.

Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
Це вийшло випадково. Я завершувала диплом у
художньому коледжі ім. І. Труша, відділ "Художнє
ткацтво", і хотіла продовжити навчання у Львівській
академії мистецтв. Обирала між розписом тканин
(батик) і склом, бо хотіла спробувати щось нове.
Зайшовши в академію, щоби визначитися з напрямом перед вступом, я натрапила на студенток
старших курсів кафедри художнього скла. Їхні
розповіді про роботу зі склом, з усіма складнощами та водночас унікальністю процесів створення
виробів, захопили мене цілковито. Крім того, це
переважно робота з просторовістю, тобто те, чого
мені бракувало в текстилі, принаймні, про який я
знала на той час (бо з ним теж можна працювати
не тільки двовимірно).

Why did you choose glass art as your occupation?
It happened by chance. I was completing my diploma
project at I. Trush Art College, the Department of Art
Textile, and wanted to continue my studies at the Lviv National Academy of Arts. I chose between painting fabrics
(batik) and glass, because I wanted to try something new.
Having come into the academy to determine the direction
before joining, I met students of the glass art. Their stories
about working with glass, with all the complexities and at
the same time the uniqueness of the processes of creating products, captured me entirely. Besides, it is mainly
the work with spatiality, which I lacked in textiles, at least
as I knew it at that time (because it can be handled not
only two-dimensionally, too).

Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Усі люди, що мене оточують, є моїми вчителя(лька)
ми. Моя родина, близькі друзі, хороші знайомі,
викладач(ки)і, котрі мене вчили, – це абсолютно різні
особистості, різного віку, ґендеру і всього, що нас
різнить, а значить, дає можливість вчитися одне
в одного. На мою думку, що більше перспектив
дізнаєшся, то менше засуджуєш інших.
Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
11-й Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові
2019 року, що організовував Михайло Бокотей,
залишив неймовірно яскраві спогади та шалену
мотивацію далі працювати зі склом. З’їхалися художники(ці) з усього світу, щоби поділитися своїми
напрацюваннями та обмінятися досвідом. У робочій,
а також неформальній атмосфері ми, як студенти,
мали змогу поспілкуватися з експертами улюбленої справи. Зокрема, робота в мистецькому центрі
"Jam Factory Art Center", де я працюю координаторкою мистецьких проєктів, приносить мені цінний
досвід і дає багато натхнення для майбутніх персональних проєктів.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
Насамперед мене надихають прогулянки/виїзди на
природу. Достатньо часом кількох годин, щоби відновитися та набратися сил для пошуку ідей. Щодо
книг, то зараз читаю переважно феміністичну літературу – Наомі Вульф, Аґнєшка Ґраф, Бріджит Квінн
тощо. Останнім часом звертаю увагу на поезію,
хоча раніше такого потягу за собою не помічала.
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Who do you consider to be your teacher(s)?
All of the people around me are my teachers. My family,
close friends, good acquaintances, teacher(s) and those
who have taught me are completely different individuals, of different ages and genders. Everything that
distinguishes us from each other gives us the opportunity to learn from each other. In my opinion, the more
perspectives one gets to know, the less judgmental
one is of others.
What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
The 11th International Blown Glass Symposium in Lviv
in 2019, which was organized by Mykhaylo Bokotey,
left incredibly bright memories and a frantic motivation
to continue working with glass. Artists from all over the
world came together to share their works and exchange
experiences. In a working as well as informal atmosphere, we, as students, had the opportunity to interact
with experts in the business we love. In particular,
working at Jam Factory Art Center, where I act as an art
project coordinator, brings me valuable experience and
a lot of inspiration for my future personal projects.
What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
Above all, I am inspired by walks/outdoor activities.
Sometimes a few hours are enough to recover and gain
strength to find ideas. In terms of books, I’m currently reading mostly feminist literature – Naomi Wolfe,
Agnieszka Graf, Bridgette Quinn, etc. Lately I’ve been
paying attention to poetry, though I haven’t noticed such
a train of thought before. I particularly like Ukrainian
poets, Nadiia Kyrian, Natalia Yarmolchuk, and my friend
Yulia Pakhomova, an artist, who has recently begun to
write poems, which move me deeply. As for music, it
was Mariana Sadovska, a duet of Les Kurbas Theatre

Особливо подобаються українські поетеси Надія
Кир’ян, Наталія Ярмольчук, а також моя подруга-художниця Юлія Пахомова не так давно почала писати
вірші, які мене дуже зачіпають. З музики – Мар’яна
Садовська, дует акторок театру Леся Курбаса, Сара
Ренар. Кіно – режисер Сергій Параджанов і режисерка Саллі Поттер. З-поміж українських сучасних
мисткинь близька мені творчість Терези Барабаш,
Наталії Корф-Іванюк. Захоплює також доробок
Лорі Андерсон, Анни Мадьєтти, Дженні Гольцер та
митців Андрія Сагайдаковського, Марка Шаґала,
Джеймса Тарелла, Рене Маґрітта.
Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Мені здається, варто приділяти багато уваги розробленню безпосередньо ідеї, намагатися заглибитися
у тему, яка цікавить, та досліджувати її з різних боків. Це дає краще розуміння що і для чого хочеться
створити та надалі сильніше відгукується в сприйнятті глядач(к)ами.
Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
На мою думку, художнє скло зараз є доволі нішевим
напрямом у мистецтві, порівняно, наприклад, з керамікою, живописом чи графікою. В Україні, зокрема у
Львові, створюються поодинокі масштабні проєкти
зі скла, оскільки це дорого та технологія виробництва зазвичай є складною. Переважно мистці та
мисткині працюють з невеликими об’єктами для виставкової діяльності, виконують вироби в інтер’єри,
створюють прикраси. Можливо, через 10 років
цінність скляних виробів переосмислять і з’являтимуться цікаві скляні скульптури, мурали в публічному просторі. Я би й надалі хотіла продовжувати
працювати зі склом, адже це дуже цікавий медіум
для передавання мистецьких задумів – одночасно
традиційний, сучасний та експериментальний.

Є сигнал / There is a signal

actresses, and Sarah Renar. In cinema, I admire at
directors Serhii Paradzhanov and Sally Potter. Among
Ukrainian contemporary artists, the works of Tereza
Barabash and Nataliya Korff-Ivaniuk are close to me.
The creativity of Laurie Anderson, Anna Madietta, Jenny
Goltser and artists Andriy Sahaidakovskyi, Marc Chagall,
James Tarrell, and Rene Magritte fascinates me, too.
What does a young artist need today?
It seems to me that we should pay a lot of attention to
the development of the idea itself, trying to go deeper
into the topic of interest and exploring it from different
angles. This gives a better understanding of what you
want to create and then resonates more strongly in the
perception of the viewers.
How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
In my opinion, the glass art is now a rather niche area
of art, compared, for example, to ceramics, painting,
or graphics. In Ukraine, particularly in Lviv, individual
large-scale glass projects are created, as it is expensive,
and the production technology is usually sophisticated.
Artists and painters usually work with small objects for
exhibition activities, making products in the interiors,
and create jewelry. It is possible that in 10 years, the
value of glass objects will change and interesting glass
sculptures and murals may appear in public spaces. I
would like to keep handling glass because it’s a very
interesting medium for communicating artistic ideas that
is both traditional, modern, and experimental.
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Реальні історії / Real Stories
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Юлія Галишин
J u l i a▪ H a l y s h y n

ІІ місце Премії проф. Андрія Бокотея 2021 р. за роботу

2nd Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2021 for

"Приховані наміри"

"Hidden Intentions"

Приховані наміри / Hidden Intentions
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Що мотивувало Вас стати художником?
Мені здається, оточення вплинуло, з дитинства
мене оточувало мистецтво, спочатку була художня
школа, потім Мала академія мистецтв, і потім вже
львівська Академія, та і, в принципі, я завжди була
креативною дитиною, намагалася щось творити,
дивувати всіх навколо. Хоча саме рішення займатися мистецтвом прийшло набагато пізніше, я
зрозуміла, що просто отримую задоволення, коли
створюю щось, що подобається.
Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
Я просто люблю скло. Воно мені подобається своєю
непередбачуваністю. Я ніколи не можу знати, що там
вийшло, доки не відкрию піч. І це завжди такий захопливий момент, завжди цікавий. Звичайно, бувають
і невдачі, але якось завжди вони приводять до ще
кращого результату. Коли обирала напрямок при
вступі в академію, то чітко знала, що це має бути
саме художнє скло, і не вагалася у виборі. Ще тоді,
пам’ятаю, як розглядала роботи Андрія Бокотея,
там були такі люди на вазах, такі кольорові, от вони
мене захопили, захотілося щось таке теж робити.
Можливо, це також вплинуло.

Оточення / Environment

Народилася 1993 р. у м. Дрогобич Львівської області. Навчалася у Малій академії мистецтв ім. Еммануїла Миська. 2016 р. здобула ступінь магістра
на кафедрі художнього скла ЛНАМ у 2012-2013
рр. (Навчально-творча майстерня академіка А. А.
Бокотея). Від 2015 р. бере активну участь у виставках і групових мистецьких проєктах в Україні,
Польщі, Чехії: "Львів очима молоді" (Львів, 2015),
виставка кращих дипломних робіт (Галерея ЛНАМ,
2016), проєкт "Арт-Антропологія" (Галерея ЛНАМ,
2016), "Декоративне мистецтво ЛНАМ" (Львівська
національна галерея імені Б. Возницького, 2017).
Участь у симпозіумах, пленерах: Міжнародний
малярський конкурс з нагоди днів ґміни Єжове
(Польща, м. Єжове, 2009 р.), Міжнародний
вітражний симпозіум "KERAMIKA – SKLO – KOV"
(Чехія, м. Svetlá nad Sázavou, 2013р.), 9-й, 10-й
і 11-й Міжнародні симпозіуми гутного скла (м.
Львів, 2013, 2016, 2019 рр.), Премія професора
Андрія Бокотея (Музей скла у Львові, 2018, 2020,
2021 рр.). Твори зберігаються у художніх фондах
Львівської національної академії мистецтв, у приватних колекціях України. Засновниця художньої
студії скла "Raido glass studio", в якій розробляє
авторські дизайнерські твори зі скла, а також
виготовляє ексклюзивний посуд зі скла. Активно
розвивається у творчому напрямку, працює переважно в техніці спікання скла.
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She was born in 1993 in the town of Drohobych,
Lviv region. She studied at the Small Academy of Art
named after Emmanuil Mysko. In 2016, she obtained
her MA at the Glass Art Department (workshop of
Prof. A. Bokotey for 2 years, 2012-2013), Lviv National Academy of Arts. Since 2015, she has been an
active participant of exhibitions and group art projects
in Ukraine, Poland, Czech Republic, including "Lviv
through the eyes of young people" (Lviv, 2015), the
exhibition of the best graduation works (LNAA Gallery,
2016), "Art Anthropology" project (LNAA Gallery,
2016), "Decorative Art of LNAA" (Lviv National Gallery
named after Borys Voznytskyi, 2017). Participation
in symposiums and plain airs, namely International
Painting Competition on the occasion of Jeżów Days
(Poland, Jeżów, 2009), International Stained Glass
Symposium "KERAMIKA - SKLO - KOV" (Czech Republic, Svetlá nad Sázavou, 2013), 9th, 10th and 11th
International Blown Glass Symposiums in Lviv (2013,
2016, 2019), as well as Professor Andriy Bokotey
Award (Glass Museum in Lviv, 2018, 2020, 2021).
Her works are collected by the Lviv National Academy of Arts, in private collections in Ukraine. She is
the founder of the "Raido Glass Studio", in which she
develops the author’s design products made of glass,
as well as produces exclusive glassware. Also, she
develops her creative skills actively, working mainly in
the kilnforming technique.

Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Насамперед, це Андрій Андрійович Бокотей, саме
його професіоналізм, простота у спілкуванні.
Пригадую, як Андрій Андрійович збирав нас по
суботах працювати на гуті (мені пощастило від
2-го курсу навчатися у майстер-класі Бокотея), і
це було щось! Коли всі з Андрієм Андрійовичем
робили цих коників і людей зі скла, це був мій
перший досвід роботи саме з гарячим склом,
коли нам довірили ці інструменти й треба було
вчасно зреагувати, бо скло швидко холоне, це
просто безцінний досвід. А також Андрій Володимирович Петровський, який завжди вмів
побачити щось вартісне у моїх ескізах і вказати
на це. Орест Богданович Принада – який, завдяки
своєму викладацькому професіоналізму, завжди
вмів скерувати студентське мислення у правильне русло, змушував працювати більше, і це теж
неабияк впливало. Ярослав Васильович Шимін
– саме у нього, я вважаю, навчилась тої бази
знань, яка завжди потрібна, – відчуття композиції,
рисунок, живопис. Микола Леонідович Молчан –
не просто вчитель, це наставник, просто друг, з
яким легко спілкуватися, на його парах навіть не
було відчуття, що це пари, просто всі працюють,
бо знають, що це потрібно, і так ці "пари" могли
тривати до вечора! Бо просто хотілося працювати.
Також вагомий вплив на мою творчість мали й інші
викладачі кафедри художнього скла – Михайло
Бокотей, Олег Янковський, Богдан Васильців,
Володимир Рижанков, Олександр Шевченко,
Франц Черняк, Олександр Звір, Ніна Петруніна,
Людмила Литвин та інші. Загалом люблю цю кафедру, там якась особлива атмосфера.

What motivated you to become an artist?
I think I was influenced by my environment; since my
childhood, I was surrounded by art, first at art school,
then at the Small Academy of Arts, and later at the
Lviv Academy. In general, I have always been a creative child, trying to create something, and to surprise
everyone around me. Although the decision to engage
in art was made much later, I realized that I just enjoyed
creating something I liked.
Why did you choose glass art as your occupation?
I simply love glass. I like it for its unpredictability. I can
never know what’s in there until I open the furnace, and
it’s always such an exciting and interesting moment!
Definitely, sometimes fails happen, but always they lead
to an even better result. When I was choosing a course
when I joining the academy, I remember that I clearly
knew that it had to be glass art and I did not hesitate
in my choice. Back then, I remember looking at the
works of Andriy Bokotey, showing people on carts; they
were so colorful, and they captured me; I wanted to do
something like that too. Probably, it also influenced me.
Who do you consider to be your teacher(s)?
First of all, it is Andriy Bokotey, his professionalism and
friendly communication. I remember Andriy Andriyovych gathering us on Saturdays to work with the glass
furnace (I was lucky to attend Bokotey’s master classes
since my 2nd year at the academy), and it was absolutely amazing! When we made horses and human
figures from glass all together with Professor Bokotey,
it was my first experience of working with hot glass. We
were entrusted with these tools and had to react in time,
because glass gets cold quickly. It was an invaluable experience. And Andriy Petrovskyi, who always managed
to see something worthwhile in my sketches and point
it out. Orest Prynada, who, due to his teaching professionalism, always knew how to channel the student’s
thinking in the right direction, made me work more, and
this, too, had a great impact. Yaroslav Shymin is the one
from whom I have learned the fundamentals required to
develop a sense of composition, drawing, and painting.
Mykola Molchan is not simply a teacher; he is a mentor,
a friend with whom it is easy to communicate. During
his classes, we all worked devotedly, losing the sense of
time. Also, the other teachers of Glass Art Department
– Makhaylo Bokotey, Oleh Yankovskyi, Bohdan Vasiltsiv,
Volodymyr Ryzhankov, Oleksandr Shevchenko, Franz
Cherniak, Oleksandr Zvir, Nina Petrunina, Liudmyla
Lytvyn and others have had a significant influence on
my work. I love this department for some kind of special
atmosphere prevailing there.
What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
I believe I was influenced the most by International
Blown Glass Symposiums in Lviv, because opportunity
to communicate with the world-class professionals and
work with them gives a great impetus to development.
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Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
Напевно, найбільше вплинули міжнародні симпозіуми гутного скла, які відбуваються у Львові, бо коли
присутні професіонали світового рівня і є можливість спілкуватися з ними, працювати, то це дає
неабиякий розвиток. І це просто змушує працювати
по максимуму, щоби гідно виглядати поряд з ними.
І також – усі конкурси Премії А. Бокотея вплинули,
оскільки це мотивує добре попрацювати, і це вже ріст.
Загалом, на розвиток, я вважаю, найбільше впливає
самодисципліна. Просто треба продовжувати робити
і не зупинятися. Так, невдачі будуть, і це нормально, і
тільки завдяки їм ми швидше розвиваємось.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
Останнім часом захоплююсь творчістю Володимира Буднікова,
Влади Ралко, Марини Абрамович, Соні Делоне,
Віктора Сидоренка та інших сучасних митців.
Роботи Володимира Буднікова надихають, це як
симбіоз живопису та графіки, присутні чіткі межі,
ритм і контрастність простих форм, монументальність. Якщо говорити про книги, то я захоплююся
більш психологією, читаю Джона Кехо, Джо Вітале,
Екхарда Толле, Луїзу Хей, Тоні Робінса та ін.
Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Бажання працювати – от що потрібно художникові, і
не тільки сьогодні, а завжди, – хто дійсно має
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Such an environment makes you work as hard as you
can to be on an equal footing with them. Also, all the
competitions of the Bokotey Awards have had a similar
effect, because it’s a competition, so it makes you work
hard and thus grow. In general, I think self-discipline has
the biggest impact on development. You just have to
keep doing and not stop. Failures are absolutely normal,
because thanks to them we develop faster.
What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
Recently, I have been fond of the works of Volodymyr
Budnikov, Vlada Ralko, Maryna Abramovych, Sonya
Delaunay, Viktor Sydorenko and other contemporary
artists. Volodymyr Budnikov’s works are inspiring; they
are like a symbiosis of painting and graphics, with clear
boundaries, rhythm and contrast of simple shapes, as
well as monumentality... If we speak about books, I
admire psychology, so I read John Kehoe, Joe Vitale,
Eckhart Tolle, Louise Hay, Tony Robins and others.
What does a young artist need today?
The desire to work is what an artist needs, not just
today, but always, because whoever really needs to
create will find a way, and we all know that’s how it
works in everything. In my opinion, there are no secrets
of success, you just have to work and move forward.
The main thing is the desire to work and the right energy
in life. It is important to be able to create for yourself the
mood, the energy that you need, and it is required to
stay in harmony with yourself, because no one else can
charge us the way we can do it ourselves.

потребу творити, той знайде спосіб, і, звісно, всі ми
знаємо, що так це працює у всьому. На мою думку,
немає жодних секретів успіху, треба просто працювати і рухатися вперед завжди. Основне – це
бажання працювати й правильна енергія в житті.
Важливо вміти створювати собі той настрій, ту
енергію, яка потрібна, і самому створювати,
потрібно бути в гармонії із собою, бо ніхто інший не
може заряджати нас так, як ми самі здатні на це.
Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
Художнє скло зараз все-таки ще починає
розвиватись в Україні, думаю, що буде розвиватися в більш сучасному напрямку. Скла бракує на
українському ринку і художників-склярів не так
багато насправді, все-таки у нас єдина кафедра
в Україні, але, думаю, молоді художники-склярі
посприяють якнайшвидшому і найякіснішому розвитку художнього скла в майбутньому. Я і надалі
бачу себе в цій сфері мистецтва, зараз працюю у
власній студії, де виготовляю дизайнерський посуд
зі скла, а також інші дизайнерські продукти. Я
визначила для себе таку місію: нести красу у світ
за допомогою мистецтва, приносити своєрідну
естетику і незвичайність у сферу подання страв.
Можна вивести це на новий рівень, бути в постійному розвитку, дізнаватися щось нове, пробувати,
отримувати інсайти в несподіваних речах, а потім
показувати це людям. Бути корисною для когось,
надихати інших працювати, не зупиняючись, просто творити і впевнено йти до своєї мети.

Ключі істини / The Keys to Truth

Наповнення / Filling

How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
Glass art now is still at its inception stage in Ukraine
and I think that will certainly develop in a more modern
direction. There is deficit of glass in the Ukrainian market, and there aren’t many glass artists, actually, since
we have only one specialized department in Ukraine,
but I think young glass artists and graduates will help
accelerate the development of glass art in the future. As
for me, I see myself in this direction in the future. Now
I am working in my own studio, where I make designer
glassware, as well as other design products, and I have
set myself a mission of bringing beauty to the world
through art, to add a kind of aesthetics and uniqueness
in the field of serving food, perhaps to lift it up to a new
level, to develop continuously, to learn something new,
to try things out, to get insights into unexpected things,
and then to show it to the other people, to be useful to
someone, to inspire others to work without stopping, to
just create and pursue your goal.
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Бренд "White Leaf" / Brand "White Leaf"

Богдан Ломоносов
B o h d a n ▪ L o m o n o s o v

ІІІ місце Премії проф. Андрія Бокотея 2021 р. за роботу

3rd Prize of Prof. Andriy Bokotey Award 2021 for

"Сіль"

"Salt"

Народився 1997 р. у м. Вінниця. З дитинства працював у живописі, графіці та кераміці. Від 2016 р.
навчається на кафедрі художнього скла Львівської
національної академії мистецтв. Автор персональної виставки живопису, графіки та кераміки 2015
року в м. Вінниця. 2016-го брав участь у міжнародному конкурсі "Рожевий бульдозер". Учасник
чотирьох конкурсів на здобуття премії професора
Андрія Бокотея для молодих художників-склярів
(2018-2021 рр.). Брав участь в 11-му міжнародному гутному симпозіумі 2019 р. Учасник І European
Glass Education. Створює посуд і елементи декору інтер’єру під власним брендом "White Leaf", де
поєднується гутне скло та напівпорцеляна.

He was born in 1997 in Vinnytsia. Since childhood, he has
been engaged in painting, drawing, and ceramics.
Since 2016, he has been studying at the Department of
Glass art at the Lviv National Academy of Arts. He is an
author of the personal exhibition of paintings, graphics, and
ceramics in 2015 held in Vinnytsia. In 2016, he participated
in the international competition "Rozhevyi Buldozer." He
participated in four competitions for the Professor Andriy
Bokotey Award for Young Glass Artist in 2018-2021. He
also participated in the 11th International Blown Glass
Symposium in 2019. He was a participant of the 1st International Residence European Glass Education. He creates
tableware and interior décor elements under his own brand
"White Leaf", combining glass art and semi-porcelain.

Цукор / Sugar, 2019
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Що мотивувало Вас стати художником?
Бути художником – це моя дитяча мрія. Я прагнув
пов’язати своє життя з творчістю, а мої батьки
підтримували мій вибір, за що дуже вдячний їм. Я
мав постійну свободу вибору в житті, але завжди
все крутилося навколо мистецтва. Напевно, усе
почалося з кераміки та художньої студії Ірини
Шостак-Орлової. Також дуже сильно допомогла
в цьому виборі моя сестра, з дитинства вона була
моїм творчим наставником.
Чому обрали художнє скло як професійний напрямок?
У шкільному віці я приїжджав до Академії на перегляди моєї сестри, яка навчалася на кафедрі
художньої кераміки. Досі згадую момент, коли,
гуляючи на переглядах, натрапив на експозицію кафедри художнього скла. Це було щось неймовірне,
абсолютно унікальний матеріал, який мав властивість бути кольоровим і водночас прозорим. Мене
дуже вразила та гра світла та кольору, тому що
раніше ніколи не зустрічав чогось подібного.
Кого вважаєте своїм учителем/учителями?
Якщо говорити про скло, то це Андрій Петровський.

What motivated you to become an artist?
Being an artist was my childhood dream. I wanted to
link my life with creativity, and my parents supported my
choice, for which I am very grateful. I have always been
free to choose what to do in life, but it always revolved
around art. I guess it all started with ceramics and the
art studio of Iryna Shostak-Orlova. Also, my sister, who
has been my creative mentor since childhood, helped
me a lot in that choice.
Why did you choose glass art as your occupation?
When I was a schoolboy, I used to come to the academy to see the works of my sister, who was studying
ceramics. I still remember that moment when, walking
around the academy, I came across an exhibit of the
Glass Art Department. It was something incredible, an
absolutely unique material, which had the property of
being colored and transparent at the same time. I was
also deeply impressed by the play of light and color
because I had never seen anything like that before.

Які мистецькі події (конкурси, пленери, освітні
заходи тощо) найбільше вплинули на Ваш професійний розвиток?
На початку, напевно, найбільше вплинула перша
персональна виставка живопису, потім – участь у
міжнародній виставці "Рожевий бульдозер". А вже
від першого курсу мав велике бажання взяти участь
у міжнародному гутному симпозіумі, як на мене,
це мрія кожного першокурсника – долучитися до
світової мистецької скляної спільноти. І, звісно, друга
премія професора Андрія Бокотея, на якій я спробував втілити свій задум з розбитою шибою, який
був вдалий для мене. Тоді я шукав нові властивості
вираження в матеріалі, і саме премія допомогла
втілити ідею в реальність.
Улюблені художники, книги, музика, кіно, які
надихають Вас до творчості.
Напевно, найбільше, що мене надихає, – це музика, здебільшого важка та електронна. Також я сам
пишу музику, що не менше налаштовує на нові ідеї та
роздуми, особливо, коли це імпровізація або джем.

What favorite artists, books, music, and movies
inspire you to create?
Probably the thing that inspires me the most is music,
mostly heavy and electronic. Also, I write music myself,
and this process evokes new ideas and thoughts, especially when it’s an improvisation or a jam.

Що потрібно сьогодні молодому художникові?
Як завжди, потрібно багато працювати та горіти
своєю справою, не боятися брати участь у творчих
подіях і не замикатися в рамках одного матеріалу,
робити велику кількість спроб.

What does a young artist need today?
As with anything else, you have to work hard and
be passionate about what you do. You must not
be afraid to take part in creative events and not get
locked up in one material. Also, you have to do a lot
of trial and error.
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shapes, effects, and technologies. The material itself has
a large number of properties that can accurately convey
an artist’s idea. If we talk about design, now glass is one
of the most popular materials, which will remain relevant
by virtue of its simplicity and transparency. As for the future, I would like to continue my experiments with glass,
and combine it with porcelain.

Помилка / Mistake, 2020

Who do you consider to be your teacher(s)?
Speaking of glass, it’s Andriy Petrovskyi.
What art events (competitions, plain airs, educational events, etc.) have had the greatest impact on your
professional growth?
In the beginning, probably the biggest impact was
made by my first personal exhibition of paintings. Then
it was the participation in the international exhibition
"Rozhevyi Buldozer." After the beginning of my studies,
from the first year onwards, I was eager to take part in
the international art symposium. I think it is the dream
of every first-year student to join the world glass community. Besides, my experience of participation in the
contest for the Professor Andriy Bokotey Award has
left a deep impression on me. There I tried to realize
my idea of a broken window glass and succeeded. At
that time, I was looking for new properties of expression in the material, and it was the prize that helped
make the idea a reality.

Як ви бачите мистецтво художнього скла в Україні через 10 років та своє місце у ньому?
Скло – це сучасний та універсальний матеріал. Якщо
говорити про щось творче, то, однозначно, це пошук нових форм, ефектів і технологій. Сам матеріал

має велику кількість властивостей, які дуже влучно
можуть передати ідею художника. Якщо говорити
про дизайн, то наразі скло – це один з найпопулярніших матеріалів, який через свою простоту та
прозорість буде актуальним майже завжди. А на
майбутнє, звісно, хочеться продовжити експерименти зі склом та поєднувати його з порцеляною.

How do you see the prospects of glass art in
Ukraine after 10 years and your place in it?
Glass is a modern and versatile material. If we talk about
something creative, it is definitely the search for new
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" М И С Т Е Ц Т В О

У розділі "Наукова публіцистика" пропонуємо Вашій увазі наукові
есе та розвідки мистецтвознавців, критиків, кураторів та арт-дилерів.
Індивідуальні враження й міркування на різну культурно-мистецьку
тематику, аналітичні огляди художніх тенденцій, процесів, явищ,
актуальні дослідницькі підходи до вивчення творчої особистості та її
ролі у вимірі сучасної соціокультурної ситуації.
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мистецтвознавець, кандидат
мистецтвознавства

art-critic, Doctor of Philosophy in
History of Arts

На зламі ХХ – початку ХХІ ст. професійне декоративне мистецтво перетворилося на найважливішу
складову образотворчого мистецтва України. Треба
визнати, що його левова частка належить ділянці
"мистецтва вогню", яка охоплює сучасну професійну
кераміку, скло, метал.
У словосполучення "мистецтво вогню" закладено
певну символіку, адже художня кераміка, скло,
метал безпосередньо пов’язані з випалом у печі
при високій температурі (до 1400°): вони реально
народжуються вогнем. Але усе ж таки уточнимо
походження терміна "мистецтво вогню".
Нагадаємо, що термін "мистецтво вогню" поширився
у Франції на зламі ХІХ–ХХ століть 13, коли декоративно-ужиткове мистецтво було важливим складником
творчого потенціалу європейського стилю модерн
– неповторного, хоча й найбільш "гнаного" серед усіх
великих стилів 2. Його левова частка належала "групі
мистецтва вогню" ("Groupe des arts du feu") – художньому склу і кераміці, як називали французи.
Відомо, що на початку ХХ ст. існували два погляди
на стиль модерн, який, з одного боку, сприймався
як "прорив" до культури новітнього часу, як перший
і останній після доби бароко єдиний і цілісний стиль,
а з іншого – сприймався його сучасниками як кітч і
художня вульгарність 11. Так, естетика стилю модерн
є своєрідною мистецькою суперечністю. Упродовж
28-ми років (1886–1914) 3 модерн мусив самостійно
обстоювати свої заслуги, перш ніж дивовижні якості
могутніх художніх перетворень, що відбулися в
архітектурі та мистецтві на "повороті століть", стали
визнаними критеріями естетичної довершеності.
Головною особливістю мистецтва модерну, який
його сучасники називали "останнім зітханням, що
гине" 12, є те, що все нове в ньому формувалося насамперед у галузі архітектури та мистецтва. Зірковий
час модерну – це період тріумфу саме декоративного
мистецтва. Насамперед тому, що цей стиль тяжів до
синтезу мистецтв, і як кожний історичний стиль претендував на створення особливого предметно-просторового середовища 8. Піонерів європейської
архітектури початку ХХ ст. – Гектора Ґімара, Віктора
Орта, Анрі Ван де Вельде, Отто Ваґнера – вже не
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At the turn of the twentieth – early twenty-first century,
professional decorative art has become the most
important component of fine arts in Ukraine. Admittedly,
its lion’s share belongs to the area of "art of fire", which
includes such types as modern professional ceramics,
glass, metal.
The phrase "art of fire" has a certain symbolism. After
all, art ceramics, glass, metal are directly related to
firing in a furnace at high temperature (up to 1400
degrees): they are actually born in fire. However, we
are going to clarify the origin of the term "art of fire",
immersing ourselves in the history.
Let us recall that the term "art of fire" spread in France
at the turn of the XIX-XX centuries 13, when decorative
and applied arts were an important component of the
creative potential of the European style of Art Nouveau
– a unique, although the most persecuted of all the
great styles 2. Its lion’s share belonged to the "Groupe
des arts du feu" – glass art and ceramics, as they were
called by the French.
It is known that in the early twentieth century there were
two views on the Art Nouveau style, which, on the one
hand, was perceived as a "breakthrough" to modern
age culture, as the first and the last after the Baroque
era, a sole and holistic style, and on the other – its
contemporaries thought that it was a kitsch and artistic
vulgarity 11. Thus, the aesthetics of the Art Nouveau
style is a kind of artistic contradiction. For 28 years
(1886-1914) 3 Art Nouveau had to defend its own merits
before the amazing qualities of the powerful artistic
transformations that took place in architecture and art at
the "turn of the centuries" became recognised criteria of
aesthetic perfection.
The main feature of Art Nouveau art, which its contemporaries called "the last sigh of the dying century" 12
is that everything new in it was formed primarily in
the field of architecture and art. The glory hour of Art
Nouveau is a period of triumph of decorative arts. First
of all, because this style tended to the synthesis of arts,
and as each historical style claimed to create a special
subject-spatial environment 8. The pioneers of European
architecture of the early twentieth century – Hector
Guimard, Victor Orth, Henri Van de Velde, Otto Wagner
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Анна Лисик, Суха квітка
Anna Lysyk, Dried flower, 2012
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Тетяна Павлишин, Полтва. Привиди риб. / Tatiana Pavlyshyn, Poltva. Gosts of Fish, 2013

вдовольняла роль зодчого, кожен з них бажав стати
"архітектором мистецтва". Вони з пієтетом ставилися до декоративно-ужиткового мистецтва, благородно зводячи його на одну сходинку п’єдесталу з
архітектурою, не підвищуючи останню 6.
Згадаємо в цьому контексті й українських архітекторів В. Кричевського, І. Левинського, А. Захарієвича, О. Лушпинського та ін., які проєктували для
своїх споруд зображальний декор, облаштування
інтер’єрів, вітражі, стінні розписи, що було проявом
сецесійного мислення і творчого універсалізму 2.
Українські зодчі сецесії, як і європейські, застосовували "біоморфний" принцип, який взаємопов’язував усі компоненти архітектури, декоративного і
образотворчого мистецтв. Цей принцип органічної
цілісності передбачав безперервний зв’язок функціонального і прекрасного, ужиткового і естетичного 2.
І цей факт "зрівнювання в правах" декоративноужиткового мистецтва, яке найбільше "обслуговує"
інтер’єр, та інших видів художньої творчості був дуже
важливим для стилю модерн.
Стиль модерн, який мав такі різні дефініції "нового
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– were no longer satisfied with the role of the architect
– each of them wanted to become an "architect of art."
They treated decorative and applied arts with obeisance,
nobly placing them at one step of the pedestal with
architecture, without raising the latter 6. Let us mention in
this context such Ukrainian architects as V. Krychevskyi, I. Levynskyi, A. Zakharievych, O. Lushpynskyi,
etc., who designed pictorial decor, interior design,
stained glass, murals for their buildings, which was a
manifestation of secession way of thinking and creative
universalism 2. Ukrainian secession architects, like
European ones, applied the "biomorphic" principle,
which interconnected all components of architecture,
decorative and fine arts. This principle of organic integrity
presupposed a continuous connection of functional
and beautiful, utilitarian and aesthetic 2. And this fact of
equalisation in the rights of decorative and applied arts,
which mostly "serves" the interior, and other types of art
work was very important for the Art Nouveau style.
Thus, the Art Nouveau style, which had different
definitions of "new art" in Europe such as "Guimar style",
"Le style Métro", "Jugendstil", "Art Nouveau" 15,
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мистецтва" в Європі як "стиль Ґімар", "стиль метро",
"юґендштиль", "ар нуво" 15, "флоральний стиль" 4, заслужено не бажав більше визнавати відмінності між
так званим "низьким" ужитковим і "високим" вільним
мистецтвом, з чого й почалося переможне сходження декоративного мистецтва 11.  Принцип поділу мистецтва на "головні" та "другорядні" види був офіційно
засуджений ще в кінці ХІХ ст. у Франції, де знайшов
своє втілення принцип "єдності всіх мистецтв", який
став засадничим для стилю модерн, відтак від 1891 р.
твори декоративно-прикладного мистецтва, навіть
його промислові зразки, брали участь у щорічному,
відомому в усій Європі Салоні Національного товариства красних мистецтв нарівні з оригінальними
творами живопису та скульптури 14.
З віддалі ХХІ століття виразніше відчуваєш вплив
європейського модерну на українське мистецтво.
Близькість мистецтва модерну вітчизняному художникові легко пояснюється менталітетом українця, який
у всі віки гостро і захоплено сприймав красу природи. А скло і кераміка модерну неодмінно натхненні
природою. "Природа, – стверджував Гектор Ґімар,
– це найвеличніший архітектор, але вона не виробляє
нічого паралельного і симетричного" 13.
Метр ар нуво Еміль Ґалле прикрасив двері свого
ательє в Нансі девізом "Мій корінь – в основі лісу".
Згодом школа Нансі, яку він очолював, стала синонімом флорального (чи флореального) варіанту
європейського модерну 13.
Що об’єднує майстрів модерну з українськими
художниками – це контакт з природою (те, що
дуже близьке вітчизняним художникам-прикладникам другої половини ХХ ст.), особливе розуміння
мистецтва як життєдайної сили природи, любов до
рідної флори й фауни. І в другій половині ХХ ст., і в
перше десятиріччя ХХІ природа продовжує надихати українських майстрів, пропонуючи їм своєрідну
"сировину" – основу для образів. Однак значущий
для художника об’єкт природи гранично трансформується його талантом, вилучається з власних елементарних зв’язків і занурюється у новий контекст
переплетення форми й образу. Поетично-витончене
сприйняття природних мотивів, що близьке флоральному стилю, виявилося далеко не чужим видатним майстрам, які прославили в другій половині
ХХ ст. Київський завод художнього скла (КЗХС):
А. Балабін, Л. Мітяєва, О. Гущин, А. Зельдич,
І. Зарицький, І. Аполлонов, С. Голембовська,
О. Сміян, С. Кадочников, В. Дудін, В. Затинайко.
Це знайшло відображення в їхніх численних творах,
що колись прикрашали Музей скла КЗХС, нещадно
зруйнований наприкінці 1990-х рр. (як і сам завод)
тогочасною владою.
Чимало рис модерну, розглядуваного як декоративно-рослинна форма, втілено в роботах згаданих
київських склярів. У 1970-1980-х роках художники київської школи художнього скла, що були
справжніми романтиками, як і всі майстри модерну,
тонко, з глибокою національною своєрідністю сприйняли надісланий у майбутнє майстрами флорального

"floral style" 4, deservedly did not want to recognise
the differences between the so-called "low" applied
and "high" free art, from which the victorious ascent
of decorative arts began 11. The principle of dividing
art into "main" and "secondary" types was officially
condemned in the late nineteenth century in France,
where the principle of "unity of all arts" was embodied,
which became fundamental to the Art Nouveau style. In
this connection, since 1891, works of decorative and
applied art, even its industrial designs, participated in
the annual, known throughout Europe Salons of the
National Society of Fine Arts on an equal footing with
the original works of painting and sculpture 14.
From the height of the twenty-first century, we can feel
more clearly the influence of European Art Nouveau on
Ukrainian art. The closeness of Art Nouveau art to the
domestic artist is easily explained by the mentality of the
Ukrainian, who in all ages has sharply and enthusiastically
perceived the beauty of nature. Moreover, glass and
pottery of Art Nouveau were definitely inspired by nature.
"Nature, – according to Hector Guimar, – is the greatest
architect, but it does not produce anything parallel and
symmetrical" 13.
Art Nouveau master Emil Gallé decorated the door of
his studio in Nancy with the motto: "My roots are in the
depths of the forest". Later, the school of Nancy, which
he headed, became synonymous with the floral (or
floreal) version of the European Art Nouveau 13.
What unites the masters of Art Nouveau with Ukrainian
artists is the contact with nature (something very close
to domestic applied artists of the second half of the
twentieth century), a special understanding of art as a
life-giving force of nature, love for native flora and fauna.
Both in the second half of the twentieth century and
in the first decade of the twenty-first century, nature
continued to inspire Ukrainian masters, offering them a
kind of "raw material" – the basis for images. However,
the object of nature, which is important for the artists,
is transformed by their talent at the border, removed
from their own elementary connections and immersed
in a new context of the shape and image intertwining.
The poetic and refined acceptance of natural motifs,
which is close to the floral style, turned out to be far
from being unfamiliar to such outstanding craftspeople,
who made Kyiv Glass Art Factory (KAGF) famous in
the second half of the twentieth century. They are
A. Balabin, L. Mytiaieva, O. Hushchyn, A. Zeldych,
I. Zarytskyi, I. Apollonov, S. Holembovska, O. Smiian,
S. Kadochnykov, V. Dudin, V. Zatynaiko, which was
reflected in their numerous works that once adorned the
Museum of Glass of the KAGF, ruthlessly destroyed just
like the plant in the late 1990s by the then authorities.
Many features of Art Nouveau, considered as a
decorative and floral form, were embodied in the works
of these Kyiv glass-makers. In the 1970s and 1980s,
artists of the Kyiv School of Glass Art, who by and large
were true romantics, like all craftsmen of Art Nouveau,
subtly, with a deep national identity, accepted the
impulse of artistic transformation of the plant life sent
to the future by artists of floral style, by implementing
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Олександр Рось, Старий годинник / Olexander Ros, Old Clock, 2014

стилю імпульс художнього перетворення рослинного
світу, реалізуючи на новому етапі та в нових формах
їхні ідеї загальної гармонії й краси.
Елегантністю і фантазією, музикальністю і поетичністю, властивих склу ар нуво французького
взірця, муранському склу з його високим декоративним і технічним рівнем, вирізнялися і створені
в другій половині ХХ ст. шедеври гутного скла
майстрів Львова – М. Павловського, З. Масляк,
В. Гінзбурга, А. Бокотея, Ф. Черняка, Б. Галицького,
С. Мартинюка.
Досить значним, хоча, безсумнівно, опосередкованим є вплив славетного Рене Лаліка
на представників львівської школи художнього скла – майстрів кришталю та гути: львів’ян
А. Петровського, О. Принади, Р. Дмитрика,
І. Мацієвського, киянина С. Кадочнікова. Водночас
їхні твори у матованому кришталі не можна назвати ані наслідувальними, ані запозиченими, а лише
інспірованими великим Лаліком, де головною є не
стільки художньо-стилістична подібність, скільки
відповідність духові майстра "прекрасної епохи"
(франц. "Belle époque").
На межі ХХ-ХХІ ст. в Україні збереглася популярність
найвидатнішого художника скла доби модерну,
відомого поряд з Емілем Ґалле, – Луїса Комфорта
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at a new stage of time and in new forms their ideas of
general harmony and beauty.
Masterpieces of blown glass created in the second
half of the twentieth century by the artists from Lviv
– M. Pavlovskyi, Z. Masliak, V. Hinzburg, A. Bokotey,
F. Cherniak, B. Halytskyi, S. Martyniuk were
distinguished by elegance and fantasy, musicality and
poetry, which are similar to the French Art Nouveau
glass, Murano glass, with its high decorative and
technical level.
The influence of the famous René Lalique on the
representatives of the Lviv School of Glass Art– Lviv
masters of cut glass and blown glass: A. Petrovskyi,
O. Prynada, R. Dmytryk, I. Matsievskyi, S. Kadochnikov,
was quite significant, though undoubtedly indirect. At the
same time, their works in frosted crystal can be called
neither imitative nor borrowed, but only inspired by the
great Lalique, where the main thing was not so much
artistic and stylistic similarity as compliance with the
spirit of the artists of the "beautiful era" (French "Belle
époque").
At the turn of the twentieth-twenty-first centuries, the
popularity of the most prominent Art Nouveau artist
of glass, known along with Emil Gallé – Louis Comfort
Tiffany preserved in Ukraine. His blown glass, which
he called "flaming", resembles a painting, thanks to a
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Тиффані. Його видувне скло, назване "пломенистим",
нагадує розпис завдяки порошку зі звичайного або
коштовного металу, який наносився на скло густим
шаром, створюючи ефект "горіння" кольору. Видувні
посудини Тиффані відтворювали світ рослин у всьому
його розмаїтті. Гармонійне поєднання якості і екстравагантності, краси матеріалу й вигадливості вирізняли
всі творіння Тиффані – лампи, вази, вітражі, намиста.
Зазначимо, що львівські художники скла початку ХХІ
ст., а саме – члени Львівської професійної асоціації
вітражистів "Вікно" О. Янковський, А. Курило,
О. Шевченко, І. Тарнавський, О. Личко, активно
користуються ефектною технікою Тиффані у своїх
вітражах і пластиці.
Скло, як архітектонічний вияв прозорості та невагомості, багато в чому визначало обличчя ужиткового
мистецтва модерну. Веселкова гра барв і флореально-ніжні образи знаходили найбільш адекватне і
елегантне втілення в композиціях зі скла.
Слід зауважити, що така тенденція є доволі сильною
і в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. і в українському, і в європейському художньому склі загалом, про
що свідчить потужний досвід міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові від 1989 року до сьогодні.
Відкриття у склі майстрів модерну – художні й
технологічні – безперечно позначилися на роботах
українців. Багато українських художників другої половини ХХ ст. використовували різні техніки обробки
скла Е. Ґалле, головного ідейного керівника "Ecole
de Nancy" і "Товариства декоративного мистецтва
Лотарингії", який здійснив своєрідну революцію в
ужитковому мистецтві Франції. Основи його стилю слід шукати в японському мистецтві. Однак у
жодному разі не можна вважати, що він копіював
чужі зразки – так само, говорячи про вплив модерну
на сучасних художників, ми заперечуємо можливість
копіювання і повторів. Складно знайти щось більш
несхоже на японське мистецтво, ніж твори Ґалле.
Так само, як складно відшукати щось більш несхоже
на шедеври француза Ґалле у виробах українських
майстрів кінця ХХ – початку ХХІ ст. 15. Подібно до
Ґалле, який брав саме розуміння стилю японських
художників і переробляв його, керуючись власним
смаком і майстерністю, українці ставляться до стилю
"модерн" як до джерела натхнення для своїх інспірацій, ремінісценцій, імпровізацій.
Масове виготовлення предметів зі скла високої
художньої якості на початку ХХ ст. налагодила
склярська мануфактура Нансі – підприємство братів
Дом. Головна заслуга в цьому належала Антоніну
Дому, який вважав, що скло має постійно пристосовуватися до мінливих художніх потреб. Мануфактура
виготовляла не лише одиничні високохудожні твори,
а чудові об’єкти, якість яких зовсім не псувало серійне виробництво 15. Успіху сприяло те, що на підприємстві працювали професійні склярі й художники.
Завдяки сильному потенціалу майстрів фірма не
припинила існування після смерті засновників і ще
у 2000-х роках виготовляла чудові вироби зі скла у
стилі ар деко 13.

powder of ordinary or precious metal, which was applied
to the glass in a thick layer, creating an effect of burning
colour. Tiffany’s blown vessels reproduced the world
of plants in all its diversity. A harmonious combination
of quality and extravagance, beauty of the material and
ingenuity distinguished all of Tiffany’s creations – his
lamps, vases, stained glass, and necklaces.
It should be noted that Lviv glass artists of the early
twenty-first century, namely members of the Lviv
Professional Association of artists-stained-glass makers
"The Window" O. Yankovskyi, A. Kurylo, O. Shevchenko,
I. Tarnavskyi, O. Lychko actively use the spectacular
Tiffany’s technique in their stained glass and plastic arts.
Glass, as an architectural manifestation of transparency
and weightlessness, largely determined the face of the
applied arts of Art Nouveau. The rainbow play of colours
and floreale-gentle images found their most adequate
and elegant embodiment in glass compositions.
It is worth noting that this trend is quite strong in the
second half of the twentieth-early twenty-first centuries
in both Ukrainian and European glass art in general,
as evidenced by the powerful experience of the
International Blown Glass Symposiums in Lviv from
1989 until today.
Discoveries in glass of Art Nouveau masters – artistic
and technological – undoubtedly affected the works of
the Ukrainians. Many Ukrainian artists of the second half
of the twentieth century used various techniques of glass
processing by Emil Gallé, the main ideological director
of the "Ecole de Nancy" and the Lorraine Society of
Decorative Arts, who made a kind of revolution in the
applied arts of France. The foundations of his style
should be sought for in Japanese art. However, in no
case we shall consider that he copied other artists’
samples – just as speaking of the influence of Art
Nouveau on contemporary artists: we exclude the
possibility of copying and repetition. It is difficult to find
anything more dissimilar to Japanese art than Gallé’s
works. Just as it is difficult to find something more
dissimilar to the masterpieces of the Frenchman Gallé
in the works of Ukrainian artists of the late twentiethearly twenty-first centuries 15. Like Gallé, who took the
very understanding of the style of Japanese artists and
reworked it, guided by his own taste and skill, Ukrainians
treat the style of "Art Nouveau" as a source of inspiration
for their inspirations, reminiscences, improvisations.
Mass production of glass items of high artistic quality in
the early twentieth century was established by the Nancy
Glass Manufactory, an enterprise of the Daum brothers.
The main merit in this belonged to Antonin Daum, who
believed that glass should constantly adapt to changing
artistic needs. The manufactory produced not only single
highly artistic works, but also wonderful items, the quality
of which was not spoilt the mass production 15. The
success was facilitated by the fact that the company
employed professional glassmakers and artists. Due to
the strong potential of the craftsmen, the company did
not cease to exist after the death of its founders and in
the 2000s produced excellent glass products in the Art
Deco style 13.
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На цьому розумному принципі спільної праці майстра
і художника ґрунтувалася діяльність знаменитого
КЗХС, Львівської скульптурно-керамічної фабрики,
Склярсько-виробничого об’єднання "Райдуга" у
Львові, що славилися своїми виробами зі скла у всій
Європі – підприємства, які на зламі тисячоліть були
по-варварському зруйновані.
Важливою особливістю кераміки доби модерну
була особлива увага до матеріалу, його природних
властивостей, технічних експериментів – принципи,
які завжди вважалися пріоритетними на початку ХХ
ст. і для українських майстрів "мистецтва вогню"
Т. Обмінського, Є. Нагірного, Є. Червінського,
О. Лушпинського, Л. Левинського – усі вони були
випускниками Львівської політехнічної школи, яка
відіграла знаменну роль у розвитку промислової
кераміки Галичини 9.
Захоплення мистецтвом народів Сходу, зокрема
Японії та Китаю, було характерним явищем для художньо-естетичного руху початку ХХ ст. У східному
мистецтві керамістів приваблювали насамперед
простота, чисті лінії, звернення до лаконічних природних форм 9.
Той самий вплив ми відчуваємо в українській кераміці в другій половині ХХ ст.: у численних керамічних
вазах, які вийшли із Софійської гончарні Академії

The activities of the famous KAGF, the Lviv Ceramic
and Sculpture Factory, and the Raiduha Glass and
Production Association in Lviv, which were famous for
their glass products throughout Europe, companies,
which were barbarically destroyed in the heyday of
Ukrainian glass art, were based on the same reasonable
principle of joint work of the craftsman and the artist.
Regarding Art Nouveau ceramics, its most important
feature was close attention to the material, its natural
properties, technical experiments – principles that
have always been considered a priority in the early
twentieth century for such Ukrainian masters of "art
of fire" as T. Obminskyi, Y. Nahirnyi, Y. Chervinskyi,
O. Lushpynskyi, L. Levynskyi: all of them were
graduates of the Lviv Polytechnic School, which
played a significant role in the development of
industrial ceramics in Halychyna 9.
The fascination with art of the peoples of the East,
in particular Japan and China, was a characteristic
phenomenon for the artistic and aesthetic movement
of the early twentieth century. In Eastern art, ceramists
were attracted, first of all, by simplicity, clean lines,
appeal to laconic natural shapes 9.
We felt the same influence in Ukrainian ceramics in
the second half of the twentieth century: in numerous
ceramic vases that came from the Sophia Pottery of

Степан Андрусів, День і ніч, із циклу Силуети. / Stepan Andrusiv, Day and Night, from Silhouettes serie, 2017
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архітектури України в Києві (1963 р. дістала назву
лабораторії художньої кераміки Київського зонального науково-дослідного інституту експериментального проєктування (ЗНДІЕП), очолюваної від 1946 р.
видатним українським художником-технологом
Ніною Федоровою.
Заново відкрита європейцями краса японської та
китайської глазурі на початку ХХ ст. стимулювала
технологів-хіміків середини ХХ ст. до розкриття
таємниці виготовлення фарб. У Софійській гончарні
технолог-художник Н. Федорова створила численні
фарби і глазурі, які відіграли значну роль у розвитку
нового типу декору сучасної кераміки України. Саме
їй належить заслуга у проведенні унікальних дослідів у майстерні, яка була розташована на території
Софійського собору в Києві. Цікавим здобутком
було винайдення і використання полив і фарб, які
після випалення давали специфічні ефекти, властиві китайській і японській кераміці, але при цьому
мали виразне національно-романтичне забарвлення "українського національного стилю". Саме
Н. Федорова вперше створила і застосувала глазурі
та емалі відновного вогню, розробила кристалічні,
матові декоративні покриття для майоліки, відродила
рецептуру глазурі "бичача кров", винайдену давньокитайськими майстрами на основі поєднання міді та
срібла, яка стала візитівкою керамістів ЗНДІЕП.
У тонко люстрованих вазах, тарелях, сувенірних
виробах з яскраво вираженими українськими
народностильовими формотворчими засадами,
завдяки налагодженому Н. Федоровою відновлювальному випалу окисами металів, народжувалися небачені кольорові ефекти, якими у свій час
дивували художники ар нуво: яскравий приклад
того, як формування художнього образу цілком
залежить від властивостей використовуваного матеріалу. Фантастичні кольори посудин виникали у
процесі випалу, що давало можливість відмовитися від ліпних прикрас, віддаючи перевагу колористичним нюансам.
У другій половині ХХ ст. сформувалися спільні,
характерні для продукції лабораторії ознаки: в
інтерпретації пластичного вирішення характерних народних гончарних форм, у стилізації та узагальненості рослинного орнаменту, у вишуканості кольорової
гами перламутрово-червоних, -блакитних, -зелених,
у принциповій зорієнтованості на українське народне
мистецтво, що дають нам змогу і сьогодні безпомилково вирізняти вироби Софійської гончарні,
переважна більшість яких збереглася у фондах Національного музею українського народного декоративного мистецтва в Києві.
Художники Софійської гончарні, а пізніше відділу
монументально-декоративного мистецтва ЗНДІЕП,
вдихнули нове життя і в консервативні форми керамічної плитки, створюючи великомасштабні монументальні панно в техніці розпису поливами й емалями
– те, що за доби модерну зробили майстри архітектурного бюро І. Левинського у Львові у поліхромних
керамічних облицюваннях фасадів – у розписних

the Academy of Architecture of Ukraine in Kyiv, which
in 1963 was named the Laboratory of Ceramics Art of
the Kyiv Zonal Research Institute of Experimental Design
(Kyiv ZRIED), headed since 1946 by Nina Fedorova, an
outstanding Ukrainian artist-technologist.
Europeans rediscovered the beauty of Japanese
and Chinese glaze in the early twentieth century.
It stimulated technologists-chemists of the middle
twentieth century to reveal the secret of making paints.
Numerous paints and glazes were created in the
Sophia Pottery by technologist-artist Nina Fedorova,
which played a significant role in the development of a
new type of decor in modern Ukrainian ceramics. She
deserved credit for conducting unique experiments in
the workshop, which was located on the territory of
St. Sophia Cathedral in Kyiv. An interesting achievement
was the invention and production of enamels and
paints, which after firing gave specific effects typical of
Chinese and Japanese ceramics, but at the same time
had a distinct national-romantic colour of the "Ukrainian
national style". N. Fedorova was the first to create and
apply glazes and enamels of restorative fire, developed
crystalline, matte decorative coatings for majolica,
revived the recipe for "bull’s blood" glaze, developed by
ancient Chinese craftsmen on the basis of a combination
of copper and silver, which became the hallmark of Kyiv
ceramists from ZRIED.
In finely lustrated vases, plates, souvenirs with
pronounced Ukrainian folk-style shaping principles,
thanks to the restorative firing with metal oxides
established by Fedorova, unprecedented colour effects
were born, which at one time amazed Art Nouveau
artists: a striking example of how the formation of an
artistic image depends entirely on the use properties of
the material. Fantastic colours of vessels arose in the
process of firing, which made it possible to abandon
stucco ornaments, preferring colour nuances.
In the second half of the twentieth century, some
common features, characteristic of laboratory products,
were formed: in the interpretation of the plastic solution
of characteristic folk pottery forms, in the stylisation and
generalisation of floral ornaments, in the sophistication of
the colour scale of red pearl, blue pearl, green pearl, in
the principled focus on Ukrainian folk art, which allow us
today to unmistakably distinguish the products of Sophia
Pottery, the vast majority of which were preserved in
the funds of the National Museum of Ukrainian Folk
Decorative Art in Kyiv.
Artists of the Sophia Pottery, and later the Department
of Monumental and Decorative Arts of Kyiv ZRIED,
breathed new life into conservative forms of ceramic
tiles, creating large-scale monumental panels in the
technique of painting with glazes and enamels – what
the masters of the architectural bureau of I. Levynskyi
in Lviv did in the Art Nouveau era in their polychrome
ceramic facades – in painted majolica panels and
decorative inserts. In this regard, let us mention here the
ceramic artists and monumentalists from the Kyiv ZRIED
O. Hrudzynska, H. Sharay, L. Meshkova, V. Sanina,
H. Riumina and others.
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Анна Лисик, Весна / Anna Lysyk, Spring, 2017

майолікових панно й декоративних вставках. Згадаємо в цьому контексті художників-керамістів і монументалістів КиївЗНДІЄП О. Грудзинську, Г. Шарай,
Л. Мешкову, В. Саніну, Г. Рюміну та ін.
На зламі ХХ–ХХІ ст., як і за доби модерну, який мав
принципову настанову на перетворювально-будівничі
засади, в Україні починають створювати раритети декоративного мистецтва, в яких стираються
межі між скульптурою й утилітарним предметом,
пластикою і ужитковим мистецтвом, при цьому
предмет стає лише засобом вираження символічного змісту. Саме цю тенденцію підтвердили та
яскраво проілюстрували дві всеукраїнські виставки в
Центральному будинку художника в Києві "Сучасне
"мистецтво вогню" України (кераміка, скло, метал)" у
2015-му і 2018 роках, які вперше організувала секція
декоративно-прикладного мистецтва Київської
організації Національної спілки художників України
(НСХУ) не тільки за доби Незалежності, а й за довгі
радянські часи.
Перша великомасштабна виставка 2015 р., що нараховувала 450 творів 130-ти авторів, стала результатом довгої і напруженої, але водночас, як виявилось,
плідної та перспективної праці команди кураторів
– членів НСХУ В. Балибердіна (голови секції декоративно-прикладного мистецтва КОНСХУ, ініціатора й
організатора виставки, куратора розділу "Метал"),
З. Чегусової (куратора-координатора виставки),
М. Галенка (куратора розділу "Кераміка"),
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At the turn of the twentieth-twenty-first centuries, as
well as in the Art Nouveau era, which had a fundamental
guideline on the transformative-building principles,
rarities of decorative art began to be created in Ukraine,
blurring the boundaries between sculpture and utilitarian
object, plastics and applied arts, while the object
becomes only a means of expressing symbolic meaning.
This trend was confirmed by vividly illustrated by the two
all-Ukrainian exhibitions "Contemporary "Art of Fire" of
Ukraine (ceramics, glass, metal)" in 2015 and 2018 held
in the Central House of Artists in Kyiv, which were first
organised by the section of decorative and applied arts
of the Kyiv Organisation of the National Union of Artists
of Ukraine (NUAU) not only during the Independence era,
but also during the long Soviet times.
The first large-scale exhibition in 2015, numbering 450
works by 130 authors, was the result of a long and
intense, but at the same time, fruitful and promising
work of a team of curators – members of the NUAU
V. Balyberdin (head of the section of decorative and
applied arts of the Kyiv Organisation of NUAU, initiator
and organiser of the exhibition, curator of the "Metal"
section), Z. Chegusova (curator-coordinator of the
exhibition), M. Halenko (curator of the "Ceramics"
section), S. Kadochnikov (curator of the "Glass" section),
the staff of the Directorate of Art Exhibitions (DAE) of
NUAU, in particular the Deputy Director of DAE O.
Tsybulskyi, and, most importantly, many surprisingly
talented artists of older and middle generations, student
artistic youth from different cities of Ukraine – Kyiv,
Lviv, Poltava, Kharkiv, Cherkasy, Khmelnytskyi, Lutsk,
Uzhhorod, Chernivtsi, Ternopil and even Sloviansk,
Donetsk, and Simferopol.
The exhibition, which formed at an area of 700 square
meters a harmonious exposition of numerous threedimensional compositions, decorative panels and
vessels, art objects in various techniques of moulded
and pottery ceramics, blown glass, stained glass,
hammered metal, jewellery art was quite different from
previous vernissages of decorative and applied arts
of the NUAU. First of all, it was prepared within the
framework of a certain art concept, in the context of
which the motto of the exhibition was determined, which
sounded "Emancipation, reform, innovation", together
with the criteria of approach to works of art: "figurative
and plastic novelty and artistic quality of handicrafts",
with the view of which the works of artists were selected
for the exhibition.
The concept, which suggested the name of the
exhibition (the author of the concept Z. Chegusova),
declared that the "mixed and contradictory in aesthetic
and cultural terms turn of the XX-XXI centuries to some
extent echoes the "turn" of the ХІХ-ХХ centuries with its
mixture of epochs and cultures, a collage of decadence
and intellectual art, which was the Art Nouveau era. And
the upcoming exhibition in 2015 is able to draw some
visual parallels."
We must admit that the idea was quite interestingly
embodied in contemporary works of the First AllUkrainian Exhibition of "Art of Fire" of Ukraine,
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С. Кадочнікова (куратора розділу "Скло"), колективу Дирекції художніх виставок (ДВХ) на чолі з
І. Волощуком, зокрема заступника директора ДХВ
О. Цибульського, а головне, – численних, напрочуд талановитих художників старшої і середньої
ґенерацій, студентської мистецької молоді з різних
міст України – Києва, Львова, Полтави, Харкова,
Черкас, Хмельницького, Луцька, Ужгорода, Чернівців, Тернополя і навіть Слов’янська, Донецька,
Сімферополя.
Виставка, що утворювала на площі 700 кв. м
гармонійну експозицію з численних об’ємно-просторових композицій, декоративних панно й посудин,
артоб’єктів у різних техніках ліпленої та гончарної
кераміки, гутного скла, вітража, кованого металу,
ювелірного мистецтва, доволі відрізнялася від попередніх вернісажів декоративно-ужиткового мистецтва НСХУ. Передусім тим, що вона готувалась у
межах певної мистецтвознавчої концепції, у контексті якої було визначено девіз виставки – "Емансипація, реформа, новація", а також критерії підходу
до творів – "образно-пластична новітність і художня
якість рукотворності", під кутом яких і відбиралися
роботи на виставку.
Концепція, яка підказала і назву виставки (автор
концепції – З. Чегусова), було задекларовано,
що "міксований та суперечливий в естетично-культурному відношенні злам ХХ–ХХІ ст. певною
мірою перегукується з "поворотом" ХІХ–ХХ ст. з
його змішуванням епох і культур, колажем декадансу й інтелектуального мистецтва, якою була
доба модерну. І майбутня виставка 2015 р. здатна
провести певні візуальні паралелі".
Треба визнати, що ідея отримала доволі цікаве
втілення у сучасних творах Першої всеукраїнської
виставки "мистецтва вогню" України, незважаючи на
те, що художньо-стилістично творчість сучасних митців мало чим пов’язана з "belle époque" – мистецтвом
"fin de siècle". Проте здатність українських майстрів
художньої кераміки, скла, металу кінця ХХ – початку
ХХІ ст., як і аналогічна готовність художників, дизайнерів, архітекторів, декораторів доби модерну, до
сміливого прийняття нетривіальних форм і мотивів
споріднюють їх.
У творах знаних і ще зовсім молодих українських
митців, що взяли участь в цьому артпроєкті в Будинку художника, позначився новий виток тріади,
проголошеної саме стилем модерн – "емансипація,
реформа, новація": кожний із сучасних українських
майстрів кераміки, скла, металу дуже індивідуально, у своєму авторському стилі вирішував завдання
свого часу, поставлене ще колосами епохи модерну,
що полягало в постійному занурюванні в нескінченне
багатоманіття форм і барв, втілених у неповторних
пластичних образах.
Могутні потенційні можливості глини неначе "вибухнули" на цій виставці дивоглядною свободою
творчості професійних керамістів. Вельми цікавою в
розмаїтості новаторських пошуків у руслі класичного
модернізму та постмодернізму видавалася доволі

Володимир Балабердин, Народження хвилі
Volodymyr Balaberdyn, Birth of Wave, 2018

despite the fact that the artistic and stylistic work of
contemporary artists had little to do with "belle époque"
– the art of "fin de siècle". However, the ability of
Ukrainian masters of art ceramics, glass, metal of the
late twentieth - early twenty-first centuries, as well as
the similar readiness of artists, designers, architects,
decorators of the Art Nouveau era to boldly accept nontrivial shapes and motifs, make them related.
In the works of famous, but still very young Ukrainian
artists who took part in this art project in the Artist’s
House, a new round of the triad, proclaimed precisely
the Art Nouveau style – "emancipation, reform,
innovation": each of the modern Ukrainian masters of
ceramics, glass, metal very individually in their author’s
style solved the problem of their time, set by the ears
of the Art Nouveau era, which consisted in a constant
immersion in the infinite variety of shapes and colours
embodied in unique plastic images.
The powerful potential of clay seemed to have
"exploded" at this exhibition with an amazing freedom
of creativity of professional ceramists. Very interesting
in the variety of innovative searches in the line of
classical modernism and postmodernism seemed quite
"emancipated" author’s artistic (or "art") ceramics of the
"Lviv school", who in different decades were educated
at the Lviv National Academy of Arts (LNAA – in the
past Lviv State Institute of Applied and Decorative
Arts). They are first of all ceramists from Lviv – A. Lysyk,
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"емансипована" авторська художня (чи "артівська")
кераміка представників "львівської школи", які в
різний час здобували освіту у Львівській національній академії мистецтв (ЛНАМ, раніше – Львівський
державний інститут прикладного і декоративного
мистецтва). Це, насамперед, керамісти-львів’яни
А. Лисик, Т. Павлишин-Святун, С. Андрусів,
О. Безпалків, Т. Береза, Г. Ошуркевич, І. Береза,
Л. Рось, О. Рось, О.-Г. Липа, В. Боднарчук, Г. Чавус,
І. Марко, Л. Богуславська, М. Вахняк, які скеровують
свої пошуки в річищі новітніх абстрактно-декоративних чи фігуративних образів або побудови творів на
доволі традиційних, проте значно трансформованих
формах посудин.
Вражали візуально-пластичними формами на граничному порубіжжі реальної та ірреальної образності напрочуд тонкостінні, незважаючи на масивні
форми, вази-скульптури А. Лисик ("Суха квітка"
і "Осінні дерева"), що ніби помережані ювелірно
вишуканими графічними розписами з магічними
знаками "скельних рисунків": неяскраві за палітрою, проте виразні за пластикою, за складними
рукотворними фактурами.
Намагалася зруйнувати стереотип уявлення про
глину і Т. Павлишин-Святун. Завдяки її майстерному
володінню методом мереживної пластики, глина в її
нестандартних модульних структурах, з яких авторка
утворює цікаві просторові композиції, збагачується
такими якостями як прозорість і багатоплановість
(декоративні композиції "Круговерть", "Терикони").
Визнаємо, що львівська професійна кераміка, якій
на зламі ХХ–ХХІ ст. властиве надзвичайно виразне
сучасне образне мислення, стала чудовою окрасою
експозиції виставки.
З позицій фантазійності та креативності художньо-формальних вирішень уваги заслуговували
роботи випускників ЛНАМ 1990-2000-х рр., які
творчо працюють в інших містах України, проте
залишаються відданими "львівській традиції". Це
енергетичні твори з несподіваними пластичними і
кольоро-графічними зіставленнями В. Хижинського,
О. Дворак-Галік, Ю. Мусатова, О. Іватьо з Києва,
І. Фізера (молодшого) із Черкас.
Те саме стосувалося і розділу виставки "Художнє скло", який було теж сформовано переважно
витворами випускників і студентів кафедри художнього скла ЛНАМ. Так "огромом" своїх оригінальних
творів вразив київський художник, куратор згаданого розділу С. Кадочников, який представив десять
високохудожніх творів у авторських техніках кольорового скла, гути, кришталю з прийомами гравірування, матування тощо.
Декоративна склопластика викладачів і студентів
ЛНАМ, а також недавніх випускників цього славетного навчального закладу, які гідно презентували
мистецькі досягнення сучасного львівського скла
на цій потужній всеукраїнській виставці, викликали
велике зацікавлення і з боку професійних художників
– членів Спілки, і пересічних глядачів. Віддаємо шану
фантазії відомих митців-реформаторів – О. Звір,
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T. Pavlyshyn-Sviatun, S. Andrusiv, O. Bezpalkiv,
T. Bereza, H. Oshurkevych, I. Bereza, L. Ros,
O. Ros, O.-H. Lypa, V. Bodnarchuk, H. Chavus,
I. Marko, L. Bohuslavska, M. Vakhniak, who directed
their search in the stream of the newest abstractdecorative or figurative images, or construction
of works on rather traditional, but considerably
transformed shapes of vessels.
Surprisingly thin-walled, despite the massive forms
A. Lysyk’s vases-sculptures ("Dry Flower" and "Autumn
Trees") impressed with visual-plastic shapes on the
border of real and unreal imagery. They seemed to be
riddled with exquisite graphic paintings with magical
symbols of "rock drawings": dim in palette, but
expressive in plastics, in complex hand-made textures.
T. Pavlyshyn-Sviatun also tried to break the stereotype
of the idea of clay. Thanks to her masterful mastery of
the method of lace plastics, clay in her non-standard
modular structures, from which the author forms
interesting spatial compositions, is enriched with such
qualities as transparency and versatility (decorative
compositions "Whirl", "Boney Piles"). We must admit
that Lviv professional ceramics, which "at the turn" of
the XX-XXI centuries was characterised by extremely
expressive modern figurative thinking, had become a
wonderful decoration of the exhibition.
From the standpoint of fantasy and creativity of artistic
and formal solutions, the works of the LNAA graduates
of 1990-2000, who work creatively in other cities of
Ukraine, but remain committed to the "Lviv tradition",
deserve attention. These are energetic works with
unexpected plastic and colour-graphic comparisons by
V. Khyzhynskyi, O. Dvorak-Halik, Y. Musatov, O. Ivatio
from Kyiv, I. Fizer (junior) from Cherkasy.
The same applied to the section of the exhibition
"Glass Art", which was also formed mainly from the
works of graduates and students of the Department
of Glass Art of the LNAA. Thus, the Kyiv artist, curator
of the above-mentioned section S. Kadochnikov, who
presented ten highly artistic works in the author’s
techniques of coloured glass, blown glass, crystal with
engraving techniques, matting, etc., impressed with the
"hugeness" of his original works.
Decorative glass sculptures of the teachers and students
of LNAA, as well as recent graduates of this famous
educational institution, who worthily presented the artistic
achievements of modern Lviv glass at this powerful
all-Ukrainian exhibition, arose great interest from both
professional artists – members of the Union, and ordinary
viewers. We must pay tribute to the imagination of
such famous artists-reformers as O. Zvir, O. Prynada,
A. Kurylo, I. Matsiievskyi, B. Vasyltsiv, R. Hudyma-Bilous,
L. Mandryka, who were and remain the students of the
People’s Artist of Ukraine, academician at the NAAU,
professor, rector of LNAA A. Bokotey – an outstanding
Master, Teacher, and Person.
The creative innovations of the gifted young
glassmakers, who were already the "students
of students" of A. Bokotey, arouse admiration.
These are the works by V. Orlov, N. Zvir, N. Oshur,
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Володимир Хижинський, Час І / Volodymyr Hyzhynskyi, Time I, 2018

О. Принада, А. Курило, І. Мацієвський, Б. Васильців,
Р. Гудима-Білоус, Л. Мандрика, які були й залишаються учнями народного художника України, академіка НАМУ, професора, ректора ЛНАМ А. Бокотея
– видатного Майстра, Вчителя, Людини.
Викликають захоплення і творчі новації обдарованих
молодих склярів, які є вже "учнями учнів" А. Бокотея
– це роботи В. Орлова, Н. Звіра, Н. Ошур, Р. Худоби,
М. Хомик, Л. Литвин, В. Грабко, Н. Гайдаш,
М. Стернічук, які намагаються йти до ще більш нетрадиційних підходів у використанні скла.
Високої оцінки заслуговували й керамічні шедеври відомих київських майстрів мистецтва "глини і вогню".
Основною метою їхньої творчості є самовираження і утвердження неповторної особистості митця.
Нескінченною "різнобарвністю" форм реального
та ірреального світів з дивовижним поєднанням
справжнього і фантазійного, живого і умовного
дивували оригінальні об’ємно-просторові й настінні
композиції Н. Ісупової ("Чайник-птах", "Туфля-птах",
композиція "Присвята М. Примаченко", пласт
"Жовтогаряче сонце" тощо). В напрямку асоціативно-зображальної кераміки, тяжіючи до скульптурної
пластики ("Три птахи", "Амур", "Пегас", "Океан"
тощо), успішно працює популярний київський кераміст М. Галенко – куратор розділу виставки
"Художня кераміка".
Оригінальністю мислення, що посилювалося певною парадоксальністю образно-пластичних знахідок, вражали фігуративні твори Ю. Лазаревської
(фрагменти проєкту "Ab ovo"), А. Ільїнського (композиції "Київські персонажі", "Король та меніни", "Господиня і служниця" тощо), які гостро висвітлювали
філософські категорії "драматичного" і "трагедійно-

R. Khudoba, M. Khomyk, L. Lytvyn, V. Hrabko,
N. Haidash, M. Sternichuk, who try to go to even more
unconventional approaches in the use of glass.
Ceramic masterpieces by the famous Kyiv masters
of the art of "clay and fire" also deserved high praise.
The main purpose of their artistic work is selfexpression and affirmation of the unique personality
of the artist. N. Isupova’s original three-dimensional
and wall compositions ("Teapot-bird", "Shoe-bird",
composition "Dedication to M. Primachenko", "Orange
Sun" board, etc.), amazed with the infinite "variety" of
shapes of the real and unreal worlds with an amazing
combination of real and fantasy, living and conditional.
A popular Kyiv ceramist M. Halenko – curator of the
exhibition "Ceramics Art" successfully works in the
direction of associative and pictorial ceramics, tending
to sculptural plastic art ("Three Birds", "Cupid",
"Pegasus", "Ocean", etc.).
Figurative works by Y. Lazarevska (fragments of the project
"Ab ovo"), A. Ilinskyi (compositions "Kyiv characters",
"King and Meninas", "Mistress and maid", etc.) impressed
with the originality of thinking, which was enhanced by
a certain paradoxicality of figurative and plastic findings,
which sharply highlighted the philosophical categories
of "dramatic" and "tragic" that turned the multi-subject
compositions of these creators into vivid manifestations of
their aesthetic ideas about our time.
The works of the young Kyiv ceramist N. Bohachkova
(panels "Freethought", "Exit to the Absolute") were also
imbued with philosophical reflections. By artistic means
she tries to reveal the idea of free thinking, which she
understands as a way to transform a person from the
rigidity and fear of his/her own manifestation, stereotypy
and triteness of thoughts, actions into the freedom of
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Олеся Дворак-Галік, Не будь плаский. / Olesya Dvorak-Halik, Don’t be Flat, 2017

Ксенія Жижій, Чорне і біле / Ksenia Zhyzhiy, Black and White, 2018

го", що перетворювали багатопредметні композиції
цих творців на яскраві вияви їхніх естетичних уявлень
про сучасність.
Філософськими роздумами були просякнуті твори
молодої київської керамістки Н. Богачкової (панно
"Вільнодумство", "Вихід до абсолюту"). Художніми
засобами вона намагається розкрити ідею свободомислення, яку розуміє як шлях трансформації
людини від скутості й страху власного прояву,
стереотипності й шаблонності думок, дій у свободу
розуміння своєї природи та індивідуальності.
Досконалим володінням засобами пластики та
кольору і їх гармонійним балансом зачаровували
керамічні пласти із серії "Карнавал", пласти-натюрморти київської художниці Г. Семенко. Суто
індивідуальний стиль з характерною мінімалізацією
засобів виразності демонстрував у кераміці В. Онищенко, який віртуозно володіє гончарним кругом,
тонко відчуває художньо-формальні особливості
гончарної пластики, виявляючи глибоке розуміння
законів її творення у рафіновано естетських, вертикально витягнутих декоративних вазах.
Першорядною у сучасній професійній кераміці
київських митців є концепція авторської ідеї та індивідуальний спосіб подання матеріалу, що відчуваємо у
творах М. Лампеки, Є. Портнової, Г. Міміношвілі,
В. Буткалюка та ін. Досить гучно заявили про себе
на виставці керамісти з Полтави: Ю. Багацька (триптих "Осіннє надвечір’я"), І. Гуржій (панно "Плахта"),
К. Власова (панно "Ангели натхнення"), С. Журавльов
(композиція "Грації"). Цікавим розкриттям концепції

посудини довільної форми вирізнялася декоративна
ваза "Органна соната чорнобривця" полтавського
початківця в кераміці М. Димидовської.
До узагальнено-умовної фігуративної пластики тяжіють закарпатські майстри кераміки з Ужгорода
Н. Попова, М. Росул, В. Віньковський. Кожен з них
має добре впізнаваний авторський стиль, як, зокрема М. Росул, професійний інтерес якої лежить у площині української етноархаїки, у традиції трипільської
культури, у символах одвічності життя давніх слов’ян
("Велике викрадення", "Замріяний").
Певний асоціативний ряд виникав у процесі
сприйняття в експозиції виставки твору відомого
художника з Донецька Г. Беро – його невеличкої
керамічної скульптури під назвою "Полонянка" у
вигляді зв’язаної по руках і ногах жінки, що лежить, в
якій однозначно було втілено стан сучасної України.
В аскетизмі художнього вирішення твору знаного
митця зі Слов’янська (Донецька обл.) В. Ковальова
"Сніг і попіл" теж було закладено глибоку символіку.
Чорно-біла багатопредметна композиція, створена
з шамоту на основі форм традиційних бутлів, яких
автор позбавив утилітарної буденності й надав знакових якостей, теж сприймалася відлунням трагічної
війни на Сході України.
Виставка, яка відкрила світу і "нові імена", переконувала, що для таких молодих українських мистців як
С. Галенко, Г. Істоміна, Ю. Олійник, М. Літічевська,
В. Залеська, О. Гончаров (Київ), Р. Албул
(Хмельницький), А. Беженар (Чернівці), З. Близнюк
(Полтава), В. і О. Беро (Донецьк), А. Літвіненко
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understanding his/her nature and individuality.
Ceramic boards from "The Carnival" series and still life
boards by Kyiv artist H. Semenko enchanted with their
perfect mastery of the means of plastics and colour
and their harmonious balance. V. Onyschenko, who
masters the potter’s wheel with consummate skill, subtly
feels the artistic and formal features of pottery plastics,
showing a deep understanding of the laws of its creation
in refined aesthetic vertically elongated decorative vases,
demonstrated a purely individual style with characteristic
minimisation of means of expression in ceramics.
The concept of the author’s idea and the individual way
of presenting the material, which we feel in the works by
M. Lampeka, Y. Portnova, H. Miminoshvili, V. Butkaliuk
and others, is paramount in the modern professional
ceramics of Kyiv artists. Ceramists from Poltava broke
into the exhibition: Y. Bahatska (triptych "Autumn
Evening"), I. Hurzhii (panel "Plakhta"), K. Vlasova (panel
"Angels of Inspiration"), S. Zhuravliov (composition
"The Graces"). An interesting revelation of the concept
of a vessel of arbitrary shape was the decorative
vase "Organ Sonata of Marigold" by Poltava novice in
ceramics M. Dymydovska.
The Transcarpathian masters of ceramics from
Uzhhorod N. Popova, M. Rosul, V. Vinkovskyi prefer
generalised conditional figurative plastic arts. Each of
them has a well-recognised author’s style, such as
M. Rosul, whose professional interest lies in the plane
of Ukrainian ethnoarchaism, in the tradition of Trypillia
culture, in the symbols of eternal life of the ancient Slavs
("The Great Abduction", "Dreamer").
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A certain associative series arose in the process of
perceiving the work of the famous artist from Donetsk
H. Bero on the display of the exhibition – his small
ceramic sculpture called "Prisoner" in the form of a lying
woman bound hand and foot, which clearly embodied
the symbol of modern Ukraine. A deep symbolism was
also laid in the asceticism of the artistic solution of the
work by the famous artist from Sloviansk (Donetsk
region) V. Kovaliov "Snow and Ashes". The black-andwhite multi-subject composition, created from fireclay
based on the shape of traditional bottles, which the
author deprived of utilitarian routine and gave these
vessels symbolic qualities, was also perceived as an
echo of the tragic war in eastern Ukraine.
The exhibition, which presented "new names" to the
world, convinced that for such young Ukrainian artists
as S. Halenko, H. Istomina, Y. Oliinyk, M. Litichevska,
V. Zaleska, O. Honcharov (Kyiv), R. Albul (Khmelnytskyi),
A. Bezhenar (Chernivtsi), Z. Blyzniuk (Poltava), V. Bero
and O. Bero (Donetsk), A. Litvinenko (OleksAndriya,
Kirovohrad region), ceramics art, which originated at the
beginning of human civilization, became a boundless
field for interesting testing of innovative forms and
perspective technological experiments.
The highly artistic works of the founders of the Ukrainian
school of hot enamel art O. Borodai (polyptych "Relativity
of Time"), V. Khomenko ("The Way to the Stars", "Urban
Landscape", etc.), as well as their gifted followers who
passionately continue and develop this ancient artistic
national tradition, were distinguished by an impressive
creative game of reflecting the world through the
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(Олександрія Кіровоградської обл.), художня кераміка, яка виникла ще на початку людської цивілізації,
стала безмежним полем для цікавого випробування
новаційних форм і перспективних технологічних
експериментів.
Неймовірною творчою грою відображення світу через призму художнього металу вирізнялися
високохудожні твори фундаторів української школи
мистецтва гарячої емалі О. Бородая (поліптих "Відносність часу"), В. Хоменка ("Шлях по зорях", "Урбаністичний пейзаж" тощо), а також їх обдарованих
послідовників, що натхненно продовжують і розвивають цю давню мистецьку національну традицію. Це
У. Федько (диптих "Гра", триптих "Адреси"),
Ю. Бородай ("Марійчині квіти", диптих "Зачаровані
квіти", "Сині птахи": трагічна загибель цієї художниці
змушувала нас нагадати про її талант роботами минулих років, які морально не застаріли), Т. Колечко
("Обрядова магія", "Символи щастя"), С. Колечко
(триптих "Передчуття свят"), Т. Ільїна, Л. Мисько,
Т. Дрєєва-Баркер (триптих "Гербарій гребеня слави"
тощо), А. Рябчук ("Ніби забуття").
У власній авторській техніці працює київський
майстер художнього металу, куратор цього розділу виставки В. Балибердін, який віддає перевагу
монументальним за характером і мінімалістичним за
формами силуетно-виразним фігуративним композиціям, що створюються через призму новітнього
образного мислення і сміливого творчого експерименту з металом ("Берегиня", "Соняшник щастя",
"Риба-плутанка", панно "Козацька зірка" тощо).
Саме В. Балибердін виступав також на виставці й
у іпостасі ювеліра, чиї прикраси, інспіровані орнаментикою доби українського модерну та оздоблені
перламутром, кісткою, напівкоштовним камінням,

prism of artistic metal. They include U. Fedko (diptych
"Game", triptych "Addresses"), Y. Borodai ("Mary’s
Flowers", diptych "Enchanted Flowers", "Blue Birds":
the tragic death of this artist made us remind of her
talent with works of the past years, which are by
no means morally obsolete), T. Kolechko ("Ritual
Magic" , "Symbols of Happiness"), S. Kolechko
(triptych "Premonition of Holidays"), T. Iliina, L. Mysko,
T. Drieieva-Barker (triptych "Herbarium of the Crest of
Glory", etc.), A. Riabchuk ("Like Oblivion").
Kyiv master of artistic metal – curator of this section
of the exhibition - V. Balyberdin works in his own
author’s technique. He prefers monumental in nature
and minimalist in form silhouette expressive figurative
compositions created by him through the prism
of the latest figurative thinking and bold creative
experiment with metal ("Berehynia", "Sunflower of
Happiness", "The Mess Fish", panel "Cossack Star",
etc.). V. Balyberdin also spoke at the exhibition as a
jeweller, whose jewellery, inspired by the ornaments
of the Ukrainian Art Nouveau and decorated with
mother-of-pearl, bone, semiprecious stones, was
perceived at the exhibition as a subtle interweaving of
echoes of the past into the modern world.
Well-known Kyiv jewellers V. Khomenko, R. Usmanov,
and A. Sherstiuk demonstrated the highest degree of
mastery in the art of jewellery together with their deep
professional mastery of its various secrets.
The most important feature of modern "art of
fire" (ceramics, glass, metal), which, at the turn
of the XX-XXI centuries, largely defines the face
of professional decorative art of Ukraine, is the
commitment to preserve in this area the best national
artistic traditions and, at the same time, actively
focus on the latest image-plastic and technical

Андрій Курило, Політ. Мушля. Вітрило. / Andriy Kurylo, Flight. Shell. Sail, 2013
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сприймалися витонченим вплетенням відголосків
минулого в сучасний світ.
Найвищий ступінь майстерності в ювелірному мистецтві разом з глибоким фаховим володінням різноманітними його секретами продемонстрували відомі
київські ювеліри В. Хоменко, Р. Усманов, А. Шерстюк.
Найважливішою особливістю сучасного "мистецтва
вогню" (кераміки, скла, металу), яке багато в чому
на зламі ХХ–ХХІ ст. визначає обличчя професійного
декоративного мистецтва України, є прихильність
до збереження в цій царині найкращих національних
мистецьких традицій і, водночас, активне спрямування до новітніх образно-пластичних і технічних
експериментів. Ці принципи вважалися пріоритетними для українських майстрів від доби модерну, яка
визначалася спалахом пошуків архітекторів спільно
з художниками українського національного стилю і
творення "нового мистецтва" початку століття. Виставкові твори таких митців як П. Печорний,
М. Галенко, В. Дромарецька, В. Томашевська,
Н. Черниченко-Лампека, І. Пастернак (Київ), І. Фізер
(старший), Л. Шилімова-Ганзенко (Черкаси),
Є. Овчарик (Тернопіль) теж переконували, що одним
з найперспективніших шляхів розвитку сучасної
української образотворчості залишається синтез
стильових рис і образності професійного і народного мистецтва на тлі ясного усвідомлення авторами
відмінностей між ними.
Попри всі наявні сьогодні в Україні політичні проблеми, "мистецтво вогню" кримських татар, зокрема
неперевершену кримсько-татарську декоративну
кераміку з притаманними їй найкращими якостями і народного, і професійного мистецтва минулих
епох, ми, як і раніше, зараховуємо до культури
України, доказом чого була присутність в експози-

experiments. These principles were considered
a priority for Ukrainian masters, starting from the
era of Art Nouveau, which was determined by
the outbreak of the search by architects together
with artists for the Ukrainian national style and the
creation of "new art" of the early century. Exhibition
works by such artists as P. Pechornyi, M. Halenko,
V. Dromaretska, V. Tomashevska, N. ChernychenkoLampeka, I. Pasternak (Kyiv), I. Fizer (senior),
L. Shylimova-Hanzenko (Cherkasy), Y. Ovcharyk
(Ternopil) also argued that one of the most promising
ways to develop modern Ukrainian art remains
the synthesis of stylistic features and imagery of
professional and folk art against the background of a
clear awareness of the differences between them by
the authors.
Despite all the current political problems in Ukraine,
we still refer the "art of fire" of the Crimean Tatars, in
particular the unsurpassed Crimean Tatar decorative
ceramics with its inherent best qualities of both folk
and professional art of past eras, to the culture of
Ukraine. Its proof was the presence at the exhibition
of picturesque, masterfully ornamented works of
the famous ceramist from Simferopol R. Skybin
(panel "Family Tree", dishes "Sunny City", "Homefire", "Haitarma"), as well as decorative plates of his
compatriot M. Kurukcha.
The second all-Ukrainian exhibition "Contemporary
Art of Fire of Ukraine. Ceramics, Glass, Metal" also
took place in the exhibition halls of the multi-meter
third floor of the Central House of Artists of the
NUAU in Kyiv in 2018. Once again, the curatorial
art event vividly presented a variety of handcrafted
three-dimensional compositions, decorative vessels,
art objects in moulded ceramics and pottery, panels

Аліна Набока, Північне море. Червоне. Чорне море / Alina Naboka, North Sea. Red. Black Sea, 2017

ції мальовничих, віртуозно орнаментованих творів
відомого кераміста із Сімферополя Р. Cкибіна (панно
"Сімейне древо", тарелі "Сонячне місто", "Домашнє
вогнище", "Хайтарма"), а також декоративних тарелів
його землячки М. Курукчі.
Друга всеукраїнська виставка "Сучасне мистецтво
вогню України. Кераміка, скло, метал" так само
відбулася у виставкових залах просторого третього
поверху ЦБХ НСХУ в Києві 2018 р. І знову кураторська художня імпреза яскраво презентувала
найрізноманітніші рукотворні об’ємно-просторові
композиції, декоративні посудини, артоб’єкти в
техніках ліпленої та гончарної кераміки, панно в техніці художньої емалі, металеву скульптурну пластику,
кування, ювелірне мистецтво, художнє скло, вітражі.
Ця, без перебільшення, унікальна для ЦБХ НСХУ за
своїм розмахом виставка презентувала 370 творів
"мистецтва вогню". Робота тієї ж команди кураторів переконливо довела, що "мистецтво вогню" за
минулі три роки не тільки "не згасло", а, навпаки,
запалило внутрішнім горінням і творчим піднесенням
митців усіх ґенерацій від 22-х до 79 років – 120 учасників з різних міст України: Києва, Львова, Полтави,
Лубен, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Луцька, Ужгорода,
Тернополя, Слов’янська, Донецька, Сімферополя,
які в експозиції продемонстрували нескінченне багатоголосся форм і барв, утілених у новаторських пластичних образах у матеріалах кераміки, скла, металу.
Треба віддати належне сфері авторської (чи артівської) кераміки, яка лідирувала за кількістю шедеврів на Другій всеукраїнській виставці "мистецтва
вогню". Дивовижно відтворювали навколишній та
ірреальні світи, викликаючи в уяві глядача безмежний асоціативний ряд, фігуративні й абстрактно-декоративні роботи пристрасних і завзятих,
"з вогником" творців-керамістів – Н. Ісупова,
В. Хижинський, М. Галенко, О. Дворак-Галік,
А. Ільїнський, Г. Міміношвілі, Ю. Мусатов,
А. Кириченко, Є. Портнова, Ю. Войтович,
В. Томашевська, Т. Зайцева, Н. Черниченко-Лампека,
М. Лампека, Л. Нагірняк, В. Буткалюк, В. Онищенко,
О. Томашевський (Київ); віртуози професійної
кераміки із беззаперечним мистецьким авторитетом А. Лисик, С. Андрусів, В. Боднарчук,
Т. Павлишин-Святун, І. Береза (Львів), Є. Овчарик
(Тернопіль), В. Ковальов (Слов’янськ Донецької обл.),
В. Бєро, Г. Бєро (Донецьк), Р. Скибін (Сімферополь),
М. Росул, В. Віньковський (Ужгород), Д. Вовк,
Ю. Багацька, К. Власова (Полтава) та інші.
Надзвичайно представницькою в експозиції
сприймалася колекція живописної художньої
емалі в масштабних панно, які міцно "тримали"
стіни просторих залів, таких знаних майстрів, що
досконало володіють цією складною технікою,
відомою від доби Київської Русі, як О. Бородай,
У. Федько, М. Ніколаєв, Т. і С. Колечки, Т. Турдиєва,
Т. Ільїна, А. Рябчук, Л. Мисько, Т. Дреєва-Баркер,
І. Пастернак (Київ), А. Набока (Дніпро), С. Марчук
(Запоріжжя). Доволі різнобічно виступили в артпроєкті майстри художнього металу В. Балибердін (Київ),
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in the technique of artistic enamel, metal sculpture
plastics, forging, jewellery, glass art, stained glass.
Without exaggeration, this exhibition, unique for the
Central House of Artists of the NUAU by its scope,
presented 370 works of "art of fire". The work of the
same team of curators convincingly proved that the
"art of fire" over the past three years not only "died
out", but, on the contrary, ignited with the inner
burning and creative uplift the artists of all generations
aged 22 to 79 – 120 participants from different
cities of Ukraine: Kyiv, Lviv, Poltava, Luben, Dnipro,
Zaporizhzhia, Odesa, Lutsk, Uzhhorod, Ternopil,
Sloviansk, Donetsk, Simferopol, who demonstrated at
the exhibition the endless polyphony of shapes and
colours embodied in innovative plastic images in the
materials of ceramics, glass and metal.
We must pay tribute to the area of author’s
(or art’s) ceramics, which was in the lead in
the number of masterpieces at the second allUkrainian exhibition "Art of Fire". Surrounding
and unreal worlds were wonderfully recreated,
evoking in the viewer’s mind an infinite associative
series, figurative and abstract-decorative works
of such passionate and zealous ceramistscreators "with fire" as N. Isupova, V. Khyzhynskyi,
M. Halenko, O. Dvorak-Halik, A. Iliinskyi,
H. Miminoshvili, Y. Musatov, A. Kyrychenko,
Y. Portnova, Y. Voitovych, V. Tomashevska,
T. Zaitseva, N. Chernychenko-Lampeka,
M. Lampeka, L. Naрirniak, V. Butkaliuk,
V. Onyschenko, O. Tomashevskyi (Kyiv); as virtuosos
of professional ceramics with undisputed artistic
authority A. Lysyk, S. Andrusiv, V. Bodnarchuk,
T. Pavlyshyn-Sviatun, I. Bereza (Lviv), Н.  Ovcharyk
(Ternopil), V. Kovaliov (Sloviansk, Donetsk region),
(V. Biero, H. Biero) (Donetsk), R. Skybin (Simferopol),
M. Rosul, V. Vinkovskyi (Uzhhorod), D. Vovk,
Y. Bahatska, K. Vlasova (Poltava) and others.
Extremely representative on the display was a
collection of picturesque artistic enamel in large
panels, which firmly "held" the walls of spacious
halls, of such well-known masters who are well
versed in this complex technique, known since
the days of Kyivan Rus, as O. Borodai, U. Fedko,
M. Nikolaiev, T. and S. Kolechko, T. Turdyieva,
T. Iliina, A. Riabchuk, L. Mysko, T. Dreieva-Barker,
I. Pasternak (Kyiv), A. Naboka (Dnipro), S. Marchuk
(Zaporizhzhia). Masters of artistic metal performed
quite variously in the art project: V. Balyberdin (Kyiv),
R. Romanyshyn, Y. Mysko (Lviv), O. Kyrylenko
(Odesa), demonstrating their author’s innovations in
metal plastics; O. Filevych, A. Boliukh (Lviv), surprising
by the non-standard image-plastic solutions in
forging; V. Balyberdin, V. Dreiev, A.Boliukh, offering a
diverseness of styles in jewellery.
From the standpoint of fantasy nature of artistic
and formal solutions and the quality of handicrafts,
the works of frosted crystal and blown glass by
the famous in Ukraine and abroad glass artists
S. Kadochnikov and V. Dudin from Kyiv (the latter,
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Володимир Балабердин, Народження хвилі / Volodymyr Balaberdyn, Birth of Wave, 2014

Р. Романишин, Ю. Мисько (Львів), О. Кириленко
(Одеса), демонструючи свої авторські новації в металопластиці; О. Філевич, А. Болюх (Львів), дивуючи
нестандартністю образно-пластичних вирішень у
куванні; В. Балибердін, В. Дреєв, А. Болюх, пропонуючи різноплановість стилів у ювелірному мистецтві.
З позицій фантазійності художньо-формальних вирішень і якості рукотворення заслуговували на увагу
твори з матованого кришталю і гутного скла відомих
в Україні та поза її межами художників-склярів
С. Кадочнікова і В. Дудіна з Києва (останній, на жаль,
за кілька місяців до відкриття виставки пішов із життя
– 27 березня 2018 р.), а також креативних вітражистів О. Шевченка і Н. Парщик зі Львова. Ліризму
експозиції певною мірою додали яскраві фігуративні
вітражі Н. Карєвої-Готьє з Києва.
Було надзвичайно прикро, що на виставці 2018 р.
несподівано для кураторів "узяла паузу" зазвичай
творчо активна і мобільна кафедра художнього
скла ЛНАМ під орудою професора О. Звіра і не
продемонструвала вдруге того "вибуху" потенційних
можливостей гутного скла, яким приголомшила
киян в експозиції Першої всеукраїнської виставки
"мистецтва вогню" 2015 року. Проте особливою
втіхою для кураторів (водночас вони були й організаторами проєкту, членами виставкому, авторами
експозиції, художниками-учасниками) було відкриття,
завдяки виставці, "нових імен" обдарованої молоді,
яка невтомно шукає і знаходить своє гідне місце в
"мистецтві вогню" і, таким чином, сприяє загальному розвитку цієї оригінальної мистецької ділянки в
сучасній національній культурі України.
У цьому контексті слід відзначити вихованців ЛНАМ –
А. Чавус, К. Жижій, Б. Голець, А.-М. Роман,
А. Шніцер, А. Кияниця, Н. Собко, Н. Пігула (кафе-

unfortunately, passed away a few months before
the opening exhibition – on March 27, 2018), as well
as creative stained glass artists O. Shevchenko and
N. Parshchyk from Lviv deserved the attention. To
a certain extent, the bright figurative stained-glass
windows by N. Karieva-Gauthier from Kyiv added to
the lyricism of the exposition.
It was extremely unfortunate that at the 2018
exhibition, the usually creative and mobile glass art
department of LNAA under the direction of Professor
O. Zvir "took a break" unexpectedly for the curators,
and did not demonstrate for the second time the
"explosion" of potential possibilities of blown glass,
which stunned Kyiv residents in the exposition of
the First All-Ukrainian Exhibition "Art of Fire" in 2015.
However, a special consolation for the curators (at
the same time they were the organisers of the project,
members of the exhibition, authors of the exhibition,
artists-participants "in one person") was the discovery,
thanks to the exhibition, of "new names" of talented
young people who tirelessly seek and find their rightful
place in the "art of fire", and thus contribute to the
general development of this original artistic area in the
modern national culture of Ukraine. Therefore, I must
mention such students of the LNAA as A. Chavus,
K. Zhyzhii, B. Holets, A.-M. Roman, A. Shnitser,
A. Kyianytsia, N. Sobko, N. Pihula (Department of
Ceramics Art); such graduates of the M. Boichuk Kyiv
State Academy of Decorative-Applied Arts and Design,
National Academy of Visual Arts and Architecture
and other Kyiv universities such as M. Kuzmenko,
M. Litichevska, L. Fedorenko, D. Yakovyshyn,
Н. Bespalko, S. Hibalenko, A. Tomashivska,
V. Khaidurova, I. Hubska, V. Kornienko, Z. Rossypchuk,
in whose works we see an active focus on the latest
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дра художньої кераміки); випускників КДІДПМД
ім. М. Бойчука, НАОМА та інших київських вишів –
М. Кузьменко, М. Літічевська, Л. Федоренко,
Д. Яковишин, Я. Беспалько, С. Гібаленко,
А. Томашівська, В. Хайдурова, І. Губська,
В. Корнієнко, Ж. Россипчук, у творчості яких спостерігаємо активне спрямування до новітніх образів і
технічних експериментів, а також тяжіння до сміливого
прийняття нетривіальної пластики. Це означає, що виставка, як і загалом "мистецтво вогню" в Україні, мають
великі перспективи.
Було б несправедливим не помітити того факту, що
на зламі ХХ-ХХІ ст. у "мистецтві вогню" відкрився
певний новий, найвищою мірою індивідуалізований тип
художника-універсала, який досить яскраво виявив
себе в Україні. Так було і на зламі ХІХ-ХХ ст., коли європейський мистецький Олімп освітили численні зіркові
імена. Попри всі проблеми і в українській культурі, і в
суспільстві, сьогодні українське "мистецтво вогню", з
притаманними йому найкращими якостями і народного, і професійного мистецтва минулих епох, зокрема й
доби модерну, можна позиціонувати як вдалий сплав
традиційних і новаційних ідей, абсолютно адаптований
до сучасного європейського художнього процесу, і
саме декоративне мистецтво гідне репрезентувати
Україну на усіх світових рівнях, у чому мені особисто
пощастило переконатися у Франції, Німеччині, США.

images and technical experiments, as well as the
tendency to boldly accept non-trivial plastic art. And this
is a great consolation! This means that the exhibition, as
well as the "art of fire" in general in Ukraine in the future
have provisions for far-sighted prospects.
It would be unfair not to notice the fact that at the turn
of the XX-XXI centuries a new, highly individualised
type of universal artist opened in the "art of fire",
which quite vividly manifested itself in Ukraine. That
happened at the turn of the XIX-XX centuries when the
European Olympus was illuminated by numerous star
names. Despite all the problems in Ukrainian culture
and society, today the Ukrainian "art of fire", with its
inherent best qualities of both folk and professional
art of past eras, including the era of Art Nouveau, can
be positioned as a successful fusion of traditional and
innovative ideas, absolutely adapted to the modern
European artistic process, and the decorative art
itself is worthy of presenting Ukraine at all global
levels, what I personally was lucky to see in France,
Germany, USA.
В’ячеслав Дудін, Скло-грама бесіди / Vyacheslav Dudin, Glass-gramm of Speach, 2013

Маріанна Хомик, Інтелектуальний колапс
Marianna Khomyk, Intellectual Collapse, 2014
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ПЛЕНЕРИ В СИСТЕМІ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА
PLEIN AIRS IN THE SYSTEM OF FINE ART

РОКСОЛАНА ПАТИК
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Часто пленерна практика на художніх факультетах
закладів вищої освіти відбувається з першого по третій курс. Специфіка таких навичок полягає у тому,
аби активізувати професійну та творчу компоненти.
Проте така специфіка не втрачає своєї актуальності
й у пленерному рухові зрілих професійних митців,
що, як можна спостерігати, на сьогодні досить часте
і розповсюджене явище в багатьох регіонах України.
У селі Мельники Шацького району Волинської
області з 14-го по 24 серпня цьогоріч уже вп’яте
відбувався живописний пленер ім. В.Й. Патика
"Волинські мотиви" за ініціативи "Творчої майстерні
Роксолани та Остапа Патиків" та за підтримки Львівської національної академії мистецтв і Західного регіонального науково-мистецького центру Національної
академії мистецтв України. Це пленер професійних
художників, художників-освітян, теоретиків, критиків
мистецтва, менеджерів мистецтва, що дозволив якнайширше зрозуміти саме значення слова "пленер".
Що стало головною метою пленеру? Найперше –
допомогти собі на шляху пізнання рушійних можливостей мистецтва, його сучасного наповнення і
безмежних можливостей у пленерному практикумі.
Учасники пленеру мали нагоду поспілкуватися, обмінюватися досвідом у практичних і технічних навичках, виразніше сформувати свій творчий характер.
Що ж насправді відбувається у межах подібних
пленерних практик, власне практик, позаяк частка

Plein air practice is often carried out at art faculties
of higher education institutions from the first to the
third year. The specificity of such skills is to activate
professional and creative components. However, such
specificity is still relevant in the plein air movement
of mature professional artists as well, that is a rather
frequent and widespread phenomenon in many regions
of Ukraine, which can be observed for now.
In Melnyky village, Shatsk district, Volyn region, this
year from the 14th to 24th of August, there was the fifth
Volyn Motives Volodymyr Patyk Plein Air, initiated by the
Creative Workshop of Ostap and Roksolana Patyk, and
with the support of Lviv National Academy of Arts and
the Western Regional Scientific and Cultural Centre of
the National Academy of Arts of Ukraine.
This is the plein air of professional artists, teaching
artists, theoreticians, art critics and art managers, which
allowed to comprehend the meaning of the word "plein
air" as widely as possible.
What was the main goal of the plein air? Firstly, to help
oneself on the way to learning about crucial capabilities
of art, its contemporary content and limitless possibilities
in plein air practicum. The participants in the plein air had
an opportunity to communicate, share their experiences
in practical and technical skills, form their creative
character more clearly.
What really happens within similar plein air practices?
Namely practices, as a share of art practitioners and
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художників-практиків і менеджерів-теоретиків була
навмисне цьогоріч зрівняною. Насамперед – сприяти
активному формуванню у всіх учасників пленеру
просторового мислення, що стимулює їхню творчу
теоретичну та наукову активність; розвиває вміння
бачити природу цілісно і образно, не копіювати, а
зображувати і відчувати емоції від життя, від навколишнього середовища; формувати емоційний образ
чи пейзажу, чи натюрморту, у кольорі передавати
потужне емоційне джерело природи.
Саме пленер дозволяє художникові відчути колористичну гармонію і єднання з навколишнім середовищем. Так творча особистість відчуває себе частиною
того, що вона зображує, емоційно працюючи з
кольором і фактурами, насититися динамікою світла,
тіней – те, чого неможливо досягти в приміщенні.
Живопис на пленері володіє ще однією незаперечною
перевагою – природним освітленням.
Маємо надію, що професійна атмосфера заходу, живе
спілкування з колегами, майстер-класи професійних
художників з дітьми, робота в матеріалі, обговорення мистецьких процесів і проблем образотворчого
мистецтва, можливість професійного зростання через
продуктивне спілкування, уміння об’єднати митців-од-
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managing theoreticians was deliberately made equal
this year. First of all, to promote an active forming of
spatial thinking in all participants in the plein air, which
stimulates their creative theoretical and scientific
activities, develops the skills to see the nature as the
whole and figuratively, not to copy but to depict and
feel emotions from life, the environment, to form an
emotional image of a landscape or a still life and express
a powerful source of the nature in colour. The plein
air allows the artist to feel colouristic harmony and
union with the environment. Hence, a creative person
feels oneself as a part of thing they depict, working
emotionally with colour and factures, to be full of the
dynamics of light, shadows – something impossible to
obtain indoors. Plein air painting has one more absolute
advantage – natural light.
We hope that a professional atmosphere of the event,
live communication with colleagues, masterclasses of
professional artists for children, work in the material,
discussion of artistic processes and problems of fine
art, an opportunity of professional growth, productive
communication, the ability to unite like-minded artists,
analytics regarding pricing, auction and exhibition
activities, and as a result, the whole process and positive
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нодумців, а також через аналітику щодо ціноутворення, аукціонну та виставкову діяльність, і як результат
– весь процес та позитивні враження залишаться
добрими й продуктивними спогадами, які надихатимуть
учасників на подальші творчі та наукові звершення!
Особисто від себе хочемо подякувати колективу,
який сформувався у межах 5-го ювілейного пленеру ім. В. Патика "Волинські мотиви", за результати,
що стали запорукою творчого, наукового та менеджерського зростання усіх учасників акції. Вдячні за
спілкування та за професіоналізм: Бокотей Андрій,
Бокотей Михайло, Маєвський Кшиштоф, Шимчуки Євстахія та Микола, Мінько Ірина, Єфімова Анна, Бенях Наталія, Янковська Ольга,
Якимова Олена, Домащук Христина, Новачинський
Юрій, Тітенков Єгор, Глушко Марія, Тислюки Мар’ян,
Надія, Меланія, Арсен, Попович Юлія і Маркіян, Шимін
Ярослав, Дещук Марта, Патики Остап та Роксолана.
Отже, сьогодні пленери є не лише органічною
частиною художнього життя, насправді вони перетворилися на своєрідні мистецькі "школи", стали
потужними діалоговими платформами між практиками та теоретиками, що активно сприяє мистецькому
вдосконаленню та зростанню особистості.

impressions will remain good and productive memories,
which will inspire the participants to further creative and
scientific achievements!
We personally would like to thank the collective,
which was formed within the jubilee V Volyn Motives
Volodymyr Patyk Plein Air, for the results that became a
pledge of creative, scientific and managerial growth of
all the participant in the action. We are grateful for the
communication and professionalism to:
Andriy Bokotey, Mykhailo Bokotey, Krzysztof Majewski,
Yevstakhiia and Mykola Shymchuk, Iryna Minko,
Anna Yefimova, Natalia Beniakh, Olha Yankovska,
Olena Yakymova, Khrystyna Domashchuk,
Yurii Novachynskyi, Yehor Titenkov, Mariia Hlushko,
Marian, Nadiia, Melaniia and Arsen Tysliuk, Yuliia and
Markiian Popovych, Yaroslav Shymin, Marta Deshchuk,
Ostap and Roskolana Patyk.
Consequently, it is possible to summarize that today
plein airs are not just an organic part of artistic life,
actually they have transformed into specific art
"schools", have become powerful dialogue platforms
between practitioners and theoreticians that actively
promotes artistic perfection and personal growth.
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ОСВІТИ: ІНСТРУМЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
"ХУДОЖНЄ СКЛО"
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У сьогоденних умовах надактивної модернізації вищої
освіти в Україні вчасне реагування на нововведення
стає запорукою успішного функціонування навчальних інституцій у рамках зростання конкуренції.
Новітня вітчизняна освітня парадигма стимулює до
пошуку альтернативних форм освіти, впровадження
інновацій у стратегію навчання й виховання. Одним із
викликів для гарантів освітніх програм стало запевнення належного рівня освітніх послуг у позанавчальному фаховому формуванні здобувача освіти.
Низка дратівливих іншомовних, штучно впроваджених термінів – "стейкголдери", "кейси", "силабуси"
– доповнили "софт скіли", про забезпечення яких
необхідно подбати вже від моменту формування
профілю освітньої програми.
Очікувані "soft skills" (з англ. – "м’які навички", інколи
в перекладі зустрічається "м’які компетенції",
"соціальні навички" чи "навички успішності") – це
навички, прояв яких достатньо важко відстежувати, безпосередньо визначати, перевіряти, наочно
демонструвати. До цієї групи належать індивідуальні,
комунікативні та управлінські навички, лідерство,
здатність брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах, вміння полагоджувати
конфлікти, працювати в команді, управляти своїм
часом, здатність логічно і критично мислити, самостійно ухвалювати рішення, креативність тощо.
З наявних нормативних і рекомендаційних джерел
випливає, що розвиток і напрацювання "soft skills"
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In today’s conditions of overactive modernization
of higher education in Ukraine, prompt response to
innovations is a guarantee of successful functioning of
educational institutions within increasing competition.
The recent domestic educational paradigm stimulates
to search for alternative forms of education, introduction
of innovations into the strategy of teaching and upbringing. Assurance of the appropriate level of educational
services in extracurricular professional forming of the
student has become one of the challenges for new
guarantors of educational programs. The whole range
of irritating foreign, artificially adopted terms, such as
"stakeholders", "cases", "syllabuses", were supplemented by "soft skills", which should be provided since the
moment of forming the profile of educational program.
Expected "soft skills" are skills, which manifestation is
rather hard to be determined, directly identified, checked
and demonstrated. This group involves individual, communication and managerial skills, leadership, the ability to take
responsibility, work in critical terms, the capability to solve
conflicts, work in a team, manage one’s time, the ability to
think logically and critically, make independent decisions,
creativity, etc. According to the available standard and
recommendation sources, the development and insights
of "soft skills" for students is, first of all, a requirement of
the labour market. Most employers believe them to be
as important as professional knowledge and skills. It is
considered that professional knowledge and skills become obsolete, and soft skills are always relevant 1.
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для студентів – насамперед вимога ринку праці. Більшість роботодавців вважають їх так само
важливими, як і професійні знання та вміння. Вважається, що професійні вміння та навички застарівають, а soft skills є актуальними завжди 1.
Переглядаючи доступні джерела наукового та популярного характеру, зустрічаємо безліч версій так
званих "топ м’яких навичок". Зокрема, спеціалістка з
розвитку навичок для зайнятості молоді Міжнародної
організації праці Л. Брюер виділяє шість найзатребуваніших серед працедавців компетенцій, які необхідні
для конкурентоспроможності на сучасному ринку
праці: гнучкість/здібність адаптуватись; навички
спілкування; уміння вирішувати проблемні ситуації;
креативність; навички міжособистісних відносин;
вміння працювати в команді 2. До інших навичок, які
часто наводять фахівці з кадрового забезпечення,
належать: управління інформацією, емоційний інтелект, уміння формувати власну думку та ухвалювати
рішення, презентаційні навички, когнітивна гнучкість
і критичне мислення, а навіть організація харчування, догляд за тілом і найістотніша – здоровий сон.
Постає слушне питання: чи не настав час визначити
орієнтовний перелік "м’яких навичок" для виховання
фахівця у сфері візуального мистецтва?
Водночас формування так званих "м’яких навичок",
які повинні соціалізувати здобувача освіти та сформувати його конкурентопривабливість у майбутньому
працевлаштуванні, певною мірою протиставляєть-

Reviewing the available sources of scientific and popular
character, there are lots of versions of so-called "top soft
skills". In particular, L. Brewer, specialist in skills for youth
employment of the International Labour Organization,
distinguishes six most required competences among
employers, which are necessary for competitiveness in
modern labour market: flexibility/ability to adapt; communication skills; ability to sort out problem situations;
creativity; interpersonal skills; the capability to work in
a team 2. Other skills often listed by human resources
specialists include information management, emotional
intelligence, the capability to form personal opinion and
make decisions, presentation skills, cognitive flexibility
and critical thinking, and even nutrition, body care and
the most essential – healthy sleep. A pertinent question
arises: is not it time to determine a tentative list of "soft
skills" for educating a specialist of visual art?
At the same time, the formation of these "soft skills",
which should socialize the student and form his competitiveness in future employment, is opposed at some
extend to obtaining "hard" competences related with
knowledge of fundamental and special disciplines,
practical training and so on. Here, it is actually worth to
appeal to a key goal, the quintessence of art education
– formation of creative personality, artistic individual,
vivid figure in the star sky of domestic culture. Leading Ukrainian art historian, professor Orest Holubets
underlines that the priority final goal of contemporary
educational process is "training of bright and unique cre-
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ся набуттю "твердих" компетенцій, пов’язаних зі
знанням фундаментальних і спеціальних дисциплін,
здобуттям практичної підготовки тощо. Тут, власне,
варто звернутися до ключової мети, квінтесенції
мистецької освіти – формування творчої особистості, мистецького індивідууму, виразної постаті на
"зоряному небі" вітчизняної культури. Провідний
український мистецтвознавець, професор Орест
Голубець підкреслює, що пріоритетною кінцевою
метою сучасного навчального процесу є "підготовка
яскравої, неповторної творчої особистості, яка
сьогодні є поцінованою у світі та отримує шанс на
успіх у глобальних образотворчих змаганнях" 3. Інша
українська мистецтвознавиця, упродовж багатьох
років проректорка ЛНАМ Роксолана Патик зазначає: "Ґрунтуючись на фундаментальній академічній
професійній освіті, мистецька вища школа сьогодення, Львівська національна академія мистецтв
зокрема, проєктує свій потенціал на виховання
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ative personality, which is valued nowadays in the world
and receives a chance for success in global figurative
competitions" 3. Another Ukrainian art historian, a multiyear prorector of LNAA Roksolana Patyk marks: "based
on fundamental academic professional education, art
higher school of the present, Lviv National Academy of
Arts, projects its potential on bringing the individual of
the future professional artist…" 4.
Purposely, a graduate of overwhelming majority of
educational programs in the specialty 023 "Fine
Arts, Decorative Art, Restoration" is an artist, mature
personality, whose aims will not necessarily include
employment. Hence, there is a certain collision, an
aspect of discrepancy between aims of student training
for artistic specialties in terms of strategic goals of the
relevant system of national education.
Thus, the conclusion is that for qualitative training of
a student of higher education of artistic specialties, in
particular specialists who obtain the qualification of
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особистості майбутнього професійного митця…" 4.
Випускник переважної більшості освітніх програм у
рамках спеціальності 023 "Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація" – митець,
сформована особистість, до чиїх цілей не обов’язково належатиме працевлаштування. Відтак постає
певна колізія, аспект невідповідності цілей підготовки
здобувача мистецьких спеціальностей стратегічним
цілям актуальної системи вітчизняної освіти.
Отож, насувається висновок, що для якісної підготовки здобувача вищої освіти мистецьких спеціальностей, зокрема фахівців, які отримують кваліфікацію
художника образотворчого чи декоративного мистецтва, соціальні навички повинні мати дещо інший
характер. Формування творчої особистості студента
в мистецьких освітніх закладах упродовж історії
зумовлене більшою мірою самим середовищем, а не
аудиторним навчальним процесом. Це, передусім,
його спілкування з колегами-студентами, педагогами,
учасниками мистецького життя поза навчальним закладом, розвиток знань з інших дисциплін культурної
сфери тощо. Набуття соціальних компетенцій студента творчих спеціальностей узалежнене насамперед
від активності соціокультурного середовища, його
безпосередньої участі у виставках, пленерах, симпозіумах, резиденціях, конференціях, концертах, спектаклях, низці подібних заходів, якими насичене культурне життя міста, країни, світу.
Створення єдиної в Україні кафедри художнього
скла Львівської національної академії мистецтв
історично розпочалося з експерименту, коли 1961
р. було відкрите невелике відділення художньої
обробки пластмас і скла. У 1963 – 1964 рр. завершилося створення кафедри як самостійної структурної
одиниці. Утворення нового підрозділу мало також
на меті забезпечення фахівцями створеного 1963 р.
на Львівській кераміко-скульптурній фабриці цеху
художнього скла. Для покращення технологічної
підготовки студентів та оволодіння практичними
навичками роботи в матеріалі 1973 р. у відділенні
художнього скла було збудовано єдину в Україні
навчально-експериментальну скловарну піч, яка
функціонує і сьогодні.
Водночас склоробна промисловість в Україні зазнала майже цілковитого занепаду. Лише на західних
теренах України наприкінці ХХ ст. працювало кілька
десятків скловиробничих підприємств, на яких могли
знайти працевлаштування випускники кафедри художнього скла. Сьогодні ця кількість дорівнює нулю,
відтак орієнтування освітнього процесу на виховання
професійного дизайнера не є актуальним, хоча й
потрібним, з огляду на можливу перспективу.
Завдяки активній міжнародній діяльності
патріарха українського студійного склярства, професора Андрія Бокотея склалися умови, в яких студенти єдиної в державі кафедри художнього скла вже з
часів здобуття Україною незалежності заанґажовані
в активні процеси розвитку соціальних навичок поза
навчальним процесом. При цьому наймасштабнішим
з інструментів соціалізації студента-скляра впродовж

artist of fine or decorative arts, social skills should be of
somewhat different nature. The formation of a creative
personality of the student in art educational institutions
throughout their history is determined mostly by the environment, but not the classroom learning process. This
is, first of all, his communication with fellow students,
teachers, participants in outside art life, the development
of knowledge in other disciplines of cultural sphere,
etc. Acquisition of social competences of the student
of creative specialties depends primarily on the activity
of sociocultural environment, his direct participation in
exhibitions, plein airs, symposiums, residences, conferences, concerts, performances and a number of similar
events, which cultural life of the city, country and the
world is rich in.
The establishment of the only Glass Art Department in
Ukraine of Lviv National Academy of Arts historically began with an experiment, when in 1961, a small division
of art processing of plastics and glass was opened. In
1963-1964, the establishment of the Department as an
independent structural unit was finished. The formation
of a new subdivision was also aimed to provide specialists for the glass art department created in 1963 at
Lviv Experimental Ceramics and Sculpture Factory. To
improve technological training of the students and obtain
practical skills of work with the material, in 1973, the only
glass-melting furnace in Ukraine was built in the glass art
department, which operates up to now.
Simultaneously, the glassmaking industry experienced
almost complete decline in Ukraine. Just in the territories
of Western Ukraine in the late 20th century, several dozen
of glassmaking enterprises operated, where graduates of
the Glass Art Department could be employed. Today the
number is zero, so the orientation of educational process
to bring up a professional designer is not relevant, however, is necessary from the view of possible prospects.
Due to the active international activities of the patriarch
of Ukrainian studio glass, professor Andriy Bokotey, the
conditions had been provided, in which the students of
the only Glass Art Department in the state have been
involved in active processes of the development of
social skills outside educational process since the times
of Ukrainian independence. Herewith, the International
Blown Glass Symposium has remained the most ambitious tool of socializing the glass art student for more
than 30 years.
Beyond doubt, this cultural phenomenon had a multilateral influence on the development of Ukrainian glass art,
the spread of the international studio movement, design
of products by Ukrainian glassmaking enterprises, and,
of course, the education of the next active generations
of glass artists.
The history of the international blown glass symposiums
in Lviv started in 1989 thanks to the initiative of one of
the pioneers of the international studio movement in
postsocialist space A. Bokotey. Symposiums take place
every three years in Lviv. The artists, participants in the
symposium, have an opportunity to work near hot glass
furnaces together with a crew of highly qualified glass
blowers. By the results of the work, the exhibition is
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понад 30-ти років залишається Міжнародний симпозіум гутного скла.
Безперечно, це культурне явище мало
багатовекторний вплив на розвиток українського
художнього скла, поширення міжнародного студійного руху, проєктування продукції українських
підприємств-скловиробників і, звичайно ж, виховання наступних активних поколінь художників-склярів.
Історія міжнародних симпозіумів гутного скла
у Львові розпочалася 1989 р. завдяки ініціативі
одного з піонерів міжнародного студійного руху на
постсоціалістичному просторі А. Бокотея. Симпозіуми відбуваються у Львові кожні три роки. Художники, учасники симпозіуму, мають змогу працювати
біля гутних печей з бригадою висококваліфікованих
майстрів-гутників. За результатами роботи відбувається виставка, а експоновані твори залишаються
в дарунок місту. Участь у міжнародних симпозіумах гутного скла взяли понад 250 художників з
32-х країн. Унікальна колекція зібраних композицій
налічує понад 350 одиниць і зберігається у фондах
Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького та Музею скла.
Інтеграційні, пізнавальні та комунікаційні процеси,
які мають місце від початку заснування міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові, мають
вирішальний вплив на формування мистецького
бачення наступних поколінь художників-склярів.
Як уже згадувалось, від 1992 р. у рамках усіх
симпозіумів проходив студентський мінісимпозіум,
участь у якому брали групи молодих митців з Росії,
Угорщини, Латвії, Литви, Білорусі, Польщі, Франції,
Словаччини та України. Свої твори студенти виконували і виставляли поряд з роботами професійних
художників на фінальній експозиції в Національному
музеї у Львові. Постійна участь студентів львівської
Академії в міжнародних симпозіумах гутного скла
у Львові поруч з колегами з іноземних навчальних
закладів суттєво вплинула на ставлення молодого
покоління до формування авторської ідеї, визначення мистецьких цілей, а навіть на якість виконання
поставлених завдань. Зазнали переосмислення
естетичні вартості, а перевага надавалась насамперед ідейному та образотворчому змісту.
Освітній аспект діяльності симпозіумів полягає не
лише в тому, що основною базою – також і виробничою – був єдиний в Україні заклад вищої освіти, який
випускає професійних художників скла. Багатолітній
процес, уже від симпозіуму 1992 р., започаткував і
впровадив зміни в науково-методичному підході до
підготовки художників-склярів у ЛНАМ. На початку
дев’яностих років минулого століття відзначилися
революційними на той час проєктами студенти
В. Змієвець, А. Курило, С. Корсай, О. Дацюк,
Р. Дмитрик, В. Лавний та багато інших, а згодом
і студенти пізніших випусків. Це було спричинене
появою в мистецькому середовищі художників скла
поняття концептуального твору, а відтак – неординарне виконання роботи та індивідуальне трактування
поставленого завдання.
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held, and the exhibited works remain as presents in the
city. Over than 250 artists from 32 countries participated
in the international blown glass symposiums. The unique
collection of the compositions includes more than 350
pieces and is stored in the funds of Andrey Sheptytsky
National Museum and the Glass Museum in Lviv.
The integration, cognitive and communication processes, which have taken place since the establishment of
the international blown glass symposiums in Lviv, have
the main influence on the formation of artistic vision
of the next generations of glass artists. As mentioned
above, since 1992, within all symposiums, a student
mini-symposium took place, where groups of young
artists from Russia, Hungary, Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, France, Slovakia and Ukraine participated.
The students made their works and presented them
together with professional artists at the final exhibition in
the National Museum in Lviv. The permanent participation of the students of Lviv National Academy of Arts in
the international blown glass symposiums in Lviv along
with the colleagues from foreign educational institutions
sufficiently effected the attitude of the young generation
to the formation of author’s idea, determination of artistic
aims and even the quality of performance of the tasks.
Aesthetic values have been overthought, and ideological
and descriptive content was preferred, first of all.
The educational aspect of symposium activities is
not only that the only higher educational institution in
Ukraine, which trains professional glass artists, is the
main base, and productive as well. Many year process,
starting with the symposium in 1992, began and implemented changes into scientific-methodological approach
to training glass artists at LNAA. In the early nineties of
the last century, such students as V. Zmiievets, A. Kurylo, S. Korsai, O. Datsiuk, R. Dmytryk, V. Lavnyi and many
others, and later graduates as well, distinguished themselves by revolutionary projects at that time. This was
caused by uprisal of the concept of a conceptual work in
the artistic environment of glass artists, and since then,
the extraordinary performance of the work and individual
interpretation of the task.
One of the most significant factors, which caused these
changes, was the beginning of organizing international
blown glass symposiums in Lviv. The information base of
those days, which reflected the brand new tendencies of
the world glassmaking, the dynamic development of which
occurred during the period of 80-90s, was limited to several
copies of German Neues Glas, Czech Glass Review and
GAS News – the bulletin of American Glass Art Society.
The symposiums, however, were live demonstrative material; the new generation of glass artists has grown on their
bases, who now, just in 20 years, do not interpret the concept of "glass art" otherwise than conceptuality, individuality
of composition and descriptive load.
The symposiums played the role of a significant educational mechanism in the process of training specialists
in the field of glassmaking and decorative art in general.
Due to the changes happened in the context of the international studio glass movement over the world, which
driving factor in the territory of the former USSR were
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Одним з найвагоміших факторів, що спричинили ці
зміни, став початок організації у Львові міжнародних симпозіумів гутного скла. Тогочасна інформаційна база, яка віддзеркалювала новітні тенденції
світового склярства, динамічний розвиток якого
припадає саме на період 80-90-х рр., була обмежена кількома примірниками німецького "Neues
Glas", чеського "Glass Review" та "GAS News" –  
вісника американської Асоціації художників-склярів. Симпозіуми, натомість, стали живим наочним
матеріалом, на них виросло нове покоління склярів, для яких сьогодні – усього через 20 років –
поняття «художнє скло» не осмислюється інакше,
ніж концептуальність, індивідуальність композиції
та образотворче навантаження.
Симпозіуми відіграли роль значущого освітнього
механізму в процесі підготовки фахівців у галузі
скловиробництва та декоративного мистецтва
загалом. Саме завдяки змінам, що відбувалися
в контексті поширення у світі міжнародного руху
студійного скла, рушійним чинником якого на теренах колишнього СРСР були міжнародні симпозіуми
гутного скла у Львові, відбулися змістовні новації в
науково-методичному забезпеченні всіх вищих навчальних закладів на території України, Росії, Литви,
Латвії, Білорусі, Грузії, Естонії та інших країн.

International Blown Glass Symposiums in Lviv, meaningful innovations in scientific-methodological provision of
all higher educational institutions took place in Ukraine,
Russia, Latvia, Lithuania, Belarus, Georgia, Estonia and
other countries.
Creation of constantly operating platform for experience
exchange between European art educational institutions, reformation and implementation of innovations,
advanced technologies, unification of educational
processes with European ones with the direct involvement of leading foreign specialists is a highly relevant
task at the peak of higher education reform in Ukraine.
To reach this goal in 2020, I International Residence
"European Glass Education" was initiated and held on
the bases of the Glass Art Department of LNAA with
the support of the Ukrainian Cultural Fund, where 25
students of the Academy and 10 resident instructors
from academic teaching staff and invited guests took
part. The residence with the participation of experienced
and young Ukrainian and remote European glass artists
will promote adoption of the experience of neighbouring
countries in adapting educational process to modern
circumstances, improving technological processes in
training and production workshops, developing sufficient
scientific-methodological materials, forming collections
of author’s works, which will serve as an important
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Створення постійної платформи для обміну досвідом
між європейськими мистецькими навчальними закладами, реформування та впровадження інновацій,
новітніх технологій, уніфікація навчальних процесів з
європейськими з безпосереднім залученням провідних іноземних фахівців – надактуальне завдання в
розпал реформи вищої освіти в Україні. На досягнення
цієї мети 2020 р. було ініційовано та проведено на
базі кафедри художнього скла ЛНАМ за підтримки Українського культурного фонду І Міжнародної
резиденції European Glass Education, участь у якій
взяли 25 студентів академії та 10 резидентів-інструкторів з професорсько-викладацького складу
та запрошених гостей. Проведення резиденції за
участю досвідчених і молодих українських, а також
дистанційно – європейських художників-склярів,
сприятиме перейманню досвіду сусідніх країн у пристосуванні освітнього процесу до умов сучасності,
удосконаленню технологічних процесів у навчально-виробничих майстернях, розробці вагомих науково-методичних матеріалів, формуванню колекції авторських творів, яка слугуватиме важливим наочним
методичним фондом у підготовці кадрів. Проєкт має
міждисциплінарний характер, а практичні та науково-теоретичні результати його реалізації матимуть
і короткостроковий, і тривалий вплив на розвиток
галузі декоративного мистецтва та вищої мистецької освіти у Східній Європі. Резиденція – важливий
інструмент розвитку соціальних навичок її учасників –
студентів різних освітніх програм спеціальності.
Ще одним надзвичайно важливим аспектом діяльності сучасного митця є виставкова діяльність. Саме
з метою стимулювання творчих ініціатив студентів
Львівської національної академії мистецтв була створена 2015 р. за участю автора цієї статті Галерея
ЛНАМ – артпростір із сучасною інфраструктурою та
групою професіоналів-менеджерів. Надаючи можливість студентам і випускникам представити свої
напрацювання широкому загалу, інституція слугує
своєрідним "інкубатором" авторських проєктів. За
5-річний період діяльності в галереї було реалізовано
понад сто проєктів найрізноманітнішого формату,
важливе значення серед яких мали виставки, пов’язані з діяльністю кафедри художнього скла.
Сьогодні галерея ЛНАМ – це один з найдоступніших просторів для студентів, аспірантів і недавніх
випускників Академії, а водночас важливий орієнтаційний інструмент покращення якості освітніх
послуг. Як зазначають члени команди А. Єфімова
та Ю. Новачинський: "Головним пріоритетом було
і залишається створення сприятливих умов для
представлення креативного потенціалу студентів і
випускників ЛНАМ, а також надання перспективним
митцям можливості зробити свій творчий старт" 5.
Глобалізаційні процеси, на які опирається доктрина фундаментальних перетворень в українській
вищій освіті, стосуються також і культурно-мистецької сфери, що водночас функціонує за правилами,
відмінними від інших сфер економічної діяльності, але
є не менш важливою складовою суспільного життя.
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demonstrative methodological fund for staff training. The
project has an interdisciplinary character, and practical
and scientific-theoretical results of its implementation
will have both short-term and long-term impact on
the development of decorative art field and higher
art education in Eastern Europe. The residence is an
important tool for the development of social skills of its
participants – students of various educational programs
in the specialty.
One more extremely significant aspect of modern artist’s
activities is his exhibition activity. The creation in 2015
of the Gallery of LNAA, a contemporary art space with
modern infrastructure and a group of professional managers, with the participation of the author of this article,
was aimed to stimulate creative initiatives of the students of Lviv Academy. By giving an opportunity for the
students and graduates to present their works to a wide
audience, this institution serves as a kind of "incubator"
of author’s projects. For 5-year period of the activities,
more than a hundred projects of various formats were
implemented in the gallery, where exhibitions, related
with the activities of the Glass Art Department, had the
important meaning.
Today the Gallery of LNAA is one of the most available
spaces for the students, postgraduates and recent graduates of the academy, and at the same time an important orientation tool for improving the quality of educational services. According to team members A. Yefimova
and Y. Novachynskyi, "the main priority was and remains
the creation of favourable conditions for presentation
of creative potential of the students and graduates of
LNAA, and provision of an opportunity for promising
artists to make their own creative start as well" 5.
The globalization processes, on which the doctrine of
fundamental transformation in Ukrainian higher education is based, concern also cultural and artistic sphere.
Along with that, it operates by the rules different from
other spheres of economic activities, but is no less important component of public life.
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національного університету 6 (219), 239-242.
2. Brewer L. The top 6 skills today’s employers
want. [Електронний ресурс]. URL: http://iloblog.
org/2014/04/11/the-top-6-skills-todays-employers-want
(дата звернення: 16.05.2021).
3. Голубець О. (2020). Мистецтво та часові дисонанси. Видання Західного регіонального центру Національної академії мистецтв України "7UA", спецвипуск,
96-99.
4. Патик Р. (2020). Мистецька освіта та національна
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Видання Західного регіонального центру Національної
академії мистецтв України "7UA", спецвипуск, 76-83.
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НОВІ РЕАЛІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКИХ ПРОЄКТІВ
N E W R E A L I T Y O F A R T A N D C U LT U R A L P R O J E C T S
O R G A N I Z AT I O N
ЮЛІЯ АЛЕНІНА

YULIA ALENINA

менеджерка культурних проєктів

Art Project Manager

"Культурні та освітні заклади і проєкти одними з
перших відчули на собі карантинні обмеження через
пандемію COVID-19, адже орієнтовані передусім на
аудиторію та живе спілкування. Тож культура ще
більше підсилила свій статус "не на часі". Утім, на
карантині багато культурних проєктів продовжили
функціонувати: хто онлайн, а хто переформатовуючи
свою роботу для подальших викликів," – так починається стаття Оксани Семенік для Бюро "Креативна
Європа Україна".
Для сектора культурних і креативних індустрій в Україні перший локдаун і жорсткі карантинні обмеження
стали тяжким ударом – і матеріальним, і моральним.
Закон України "Про культуру" визначає, що креативні
індустрії – це види економічної діяльності, метою яких
є створення доданої вартості через культурне вираження. Кабінет Міністрів України у своєму розпорядженні зараховує наступні види діяльності до креативних індустрій: дизайн, мода, нові медіа та інформаційні
технології (ІТ), візуальне мистецтво, аудіовізуальне,
аудіальне та сценічне мистецтво, а також література,
видавництво, друковані засоби масової інформації,
народні художні промисли, архітектура та урбаністика,
реклама, маркетинґ, бібліотеки, архіви та музеї.
Культура та креативні індустрії – широке поняття, яке
охоплює багато напрямів діяльності, і деякі з них зазнали відчутних збитків з початком пандемії. Організації, що передбачають фізичну взаємодію з аудиторією,
відчули це найбільше: перформативні мистецтва (театр, танець, циркове мистецтво тощо) втратили 90 %
доходів, музична індустрія – 76 %. Натомість індустрія
відеоігор зросла за цей період на 9 %.  
До пандемії культура та креативні індустрії були
однією з найбільш динамічних сфер економіки. Про
це говорила програма ЄС "Культура і креативність"
ще 2015 року, і це також демонструють свіжі дані
Ernst&Young. Зокрема, у ЄС ККІ складали 4,4 % ВВП
з річним обігом у 643 млрд євро. Це більше, ніж внесок низки потужних галузей економіки, наприклад,
телекомунікацій, високих технологій, фармацевтичної
чи автомобільної індустрії. Але пандемія COVID-19
докорінно змінила ситуацію. За підрахунками, сфера
ККІ втратила близько 31 % доходів, що робить її
однією з галузей, які постраждали найбільше. В ЄС
цей показник випереджає тільки авіаційна сфера, а
туризм з автопромисловістю – відповідно на третьому та четвертому місцях.
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"Cultural and educational institutions and projects were
one of the first that experienced quarantine restrictions
due to the COVID-19 pandemic, as they are primarily
focused on audience and live communication. So culture
has reinforced its "out of time" status much more. However, lots of cultural projects continued to operate during
the quarantine: some online, some trough transforming
one’s work for future challenges." These words head the
article by Oksana Semenik for Creative Europe Ukraine
Agency begins.
For the sector of cultural and creative industries in
Ukraine, the first lockdown and strict quarantine restrictions have been a severe blow, both material and moral.
The Law of Ukraine "On Culture" defines that creative
industries are types of economic activity aimed at
creating added value through cultural expression. The
Cabinet of Ministers of Ukraine in its disposition classifies the following activities as the creative industries:
design, fashion, new media and information technology
(IT), visual art, audiovisual, audio and performing arts, as
well as literature, publishing, print media, folk art crafts,
architecture and urban planning, advertising, marketing,
libraries, archives and museums.
Culture and creative industries are a wide concept,
which includes many trends of activities, and some of
them faced essential losses since pandemic started.
The organizations including physical interaction with
audience experienced this the most: performative arts
(theatre, dancing, circus art and so on) lost 90% of income and music industry lost 76%. Hence, video games
industry has 9% increased for this period.
Prior to the pandemic, culture and the creative industries
were one of the most dynamic areas of the economy.
This was stated by the Culture and Creativity programme
of the EU back in 2015, and this is also demonstrated
by recent data from Ernst&Young. In particular, in the
EU, CCI accounted for 4.4% of GDP with an annual
turnover of 643 billion euros. This is more than the contribution of a number of powerful sectors of the economy, for instance, telecommunications, high technology,
the pharmaceutical or automotive industries. But the
COVID-19 pandemic has radically changed the situation.
It is estimated that the CCI sector has lost about 31% of
its income, making it one of the sectors most affected.
In the EU, this figure is left behind only by the aviation
sector, and tourism with the automotive industry are
respectively in third and fourth place.
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Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!, 2020
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КОЛО-БО-РАЦІО!, 2020

В Україні дослідження впливу карантинних обмежень
на сектор культурних і креативних індустрій провела Аґенція економічного розвитку PPV Knowledge
Networks. Було проведено опитування 225-ти
респондентів у період з 23-го по 30 березня 2020
року, в результаті було визначено, як пандемія
вплинула на підприємців, що працюють у галузях:
архітектура, книжковий ринок, дизайн, відео- та
кіновиробництво, артринок, перформативні види
мистецтва, музична індустрія, програмне забезпечення та індустрія ігор, ринок телебачення, радіо та /
або преси, реклама, культурна спадщина, ремесла
handmade, креативні простори, фотографія.
Проте представники індустрії вчергове довели свою
стійкість і відданість справі, що було підтверджено
кількістю реалізованих проєктів 2020 року та кількістю проєктів, що реалізуються 2021 року за підтримки Українського культурного фонду (далі – УКФ).
2020 року за підтримки УКФ за основними програмами було реалізовано 296 проєктів, у тому числі з
програмою "Стипендії". Цей ґрантовий сезон виявився дуже складним і технічно, і морально.
17 березня 2020 року на офіційному
сайті Українського культурного фонду з’явилася
новина про те, що вся команда інституції переходить на дистанційну роботу "У зв’язку з уведенням
карантину з 18.03.2020 р. по 03.04.2020 р. з метою
запобігання виникнення та поширення випадків
захворювання гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненoю коронавірусом SARS-Co
V-2, колектив Українського культурного фонду пра-
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In Ukraine, a study of the effect of quarantine restrictions on the cultural and creative industries sector was
conducted by the PPV Knowledge Networks Economic
Development Agency. There was a survey of 225 respondents between March 23 and 30, 2020, as a result
of which it was determined how the pandemic affected
entrepreneurs working in the following industries: architecture, book market, design, video and film production,
art market, performing arts, music industry, software and
games industry, television market, radio and/or press,
advertising, cultural heritage, handmade crafts, creative
spaces, photography.
However, the representatives of the industry demonstrated once again their fortitude and loyalty to the
cause, which was confirmed by the number of projects implemented in 2020 and by the number of projects realized in 2021 with the support of the Ukrainian
Cultural Foundation.
In 2020, with the support of the UCF, 296 projects
were implemented according to the main programmes,
including the "Scholarships" programme. This grant season has been very difficult, both technically and morally.
On March 17, 2020, the official website of the Ukrainian
Cultural Foundation published the news that the entire
team of the institution was moving to remote work:
"Ukrainian government announced quarantine from
18.03.2020 to 03.04.2020, in order to prevent the
occurrence and spread of cases of acute respiratory
disease COVID-19 caused by the coronavirus SARS-Co
V-2. During quarantine the staff of the Ukrainian Cultural
Fund will work remotely. The UCF staff is provided with
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цюватиме дистанційно". Працівники УКФ забезпечені
необхідною технікою, усі відділи фонду мають робочі
плани, етапи відбору проєктів тривають за графіком.
Дистанційна робота не позначиться на ключових
робочих процесах УКФ. Усі питання, інформаційні
запити, звернення можна надсилати на сторінку у
Facebook та електронні пошти, вказані на сайті в
розділі "Команда Фонду". Так в один день велика
команда одного з найбільших державних інвесторів
культури в Україні перейшла на дистанційну роботу.
Проте це не зупинило процесів конкурсного відбору: експертне оцінювання продовжилося, реєстри
оприлюднювалися, проєкти запрошувалися до переговорних процедур.
Так, під час переговорних процедур 2020 року
всі заявники, яких було допущено до процесу цих
процедур отримали рекомендацію від Фонду про
переведення всіх можливих заходів у проєкті в режим онлайн. Від тих, хто успішно пройшов переговорну процедуру та перейшов на етап підписання
ґрантової угоди, було запитано гарантійні листи про
дотримання усіх карантинних обмежень. Звісно,
Фонд розумів усю ризикованість ситуації та можливі
наслідки, проте зупиняти величезну індустрію, позбавляти заробітку великі команди та відтерміновувати нагальні проєкти – неприпустимо. Тому з усією
відповідальністю співробітники Фонду та заявники
працювали над зміною формату реалізації проєктів,
до того ж стояло ще оде надважливе завдання – не
втратити оригінальну ідею та концепцію, які були
закладені від початку.
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the necessary equipment, all the departments of the
Foundation have working plans, the stages of project
selection will continue on schedule. Remote work will
not affect the key workflows of the UCF. All questions,
inquiries, requests can be sent to our Facebook page
and the emails listed on the site in the section ‘Team’."
This way one day, a large team of one of the biggest
state investors in culture in Ukraine switched to remote
working. However, this did not stop the competitive
selection processes: the expert evaluation continued,
the registers were made known to the public, and the
projects were invited to negotiation procedures.
Thus, during the negotiation procedures in 2020, all applicants who were admitted to the negotiation process
received a recommendation from the Foundation to
transfer all possible events in the project online. Those
who successfully passed the negotiation procedure
and went to the stage of signing the grant agreement
were asked for letters of guarantee on compliance with
all quarantine restrictions. Without doubt, the Foundation understood all the risks of the situation and the
possible consequences, but to stop the huge industry, deprive the entire team of earnings and postpone
urgent projects was unacceptable. Therefore, the staff
of the Foundation and the applicants worked responsibly to change the format of project implementation, in
addition, there was another essential task - not to lose
the original idea and concept, which were laid down
from the beginning.
The project teams proved their high professional level
and were able to reformat their projects and imple-
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Команди проєктів підтвердили свій високий професійний рівень і змогли переформатувати свої
проєкти та реалізувати їх у нових умовах пандемії.
Так, в онлайн-форматі було показано прем’єри багатьох вистав, з’явилися унікальні формати освітніх
онлайн-проєктів з використанням новітніх інструментів планування та проєктного менеджменту, велика
кількість музейних проєктів, що значно підвищило
попит на культурний продукт у цьому секторі, великі
та впізнавані форуми та фестивалі також перейшли
в онлайн-формат, до участі в проєктах було залучено велику кількість закордонних фахівців за допомогою Zoom-зв’язку, прямих ефірів, трансляцій та
онлайн-конференцій.
Так, 14-й музичний фестиваль "Бандерштат" було
повністю переведено в режим онлайн – наймасштабніша культурна подія Волині, що проводиться
безперервно від 2007 року. Щоб не переривати
фестивальну традицію та уберегти багатотисячну
аудиторію у час пандемії коронавірусу, "Бандерштат"
2020 року відбувся онлайн. Фестиваль не зрадив
принципам та ідеям патріотизму, підтримки українського продукту, інтелектуального розвитку молоді, безалкогольного та здорового способу життя
українців. Завдяки онлайн-трансляції "Бандерштат"
подивилися меломани з Польщі, Литви, Естонії,
Латвії, Білорусі, Грузії, Чорногорії, Італії, Португалії,
Болгарії, Великої Британії, Канади, США та інших
країн. Було відзнято велику кількість відеоматеріалу,
що активно використовується для промоції реґіону
Волині та підвищення туристичного попиту, а також
це дозволило розширити аудиторію фестивалю до
15-го ювілейного заходу 2021 року, який, до слова,
уже було реалізовано в офлайн-форматі з дотриманням карантинних обмежень.
Міжнародний благодійний фонд "ІЗОЛЯЦІЯ. ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ" уперше реалізовував Міжнародну резиденцію Донбаських студій
повністю в онлайн-форматі. Основними результатами проєкту стали: резиденційна програма,
кураторський семінар, методологічний посібник
накладом у 1000 примірників, також доступний для
вільного скачування, 31 індивідуальний та груповий проєкт резидентів, виставка "Світ для всіх і
для всього" в онлайн-форматі. Також відбулося
залучення українських та іноземних учасників до
проєктів, що вже існують, у результаті безпосередньої колаборації під час резиденції. У резиденції
взяли участь Катя Лібкінд, Єгор Анцигін, Ніколай
Карабінович, Леся Кульчинська, Дмитро Чепурний
та багато інших. Було проведено шість публічних
онлайн-активностей (MINDSCAPES: воркшоп з
дослідження простору; Frame Work: Ethnographic
Method for Visual Research; Monumental Landscapes:
visualised cultures and fluid reminds тощо).  
"Національний культурно-мистецький та музейний
комплекс "Мистецький арсенал" реалізував дослідницький виставковий проєкт, що об’єднав у тотальну
інсталяцію знакові твори автора, архівні матеріали
з музейних і приватних колекцій та роботи, спеці-

ment them in the new pandemic situation. Thus, the
premieres of many performances within the framework
were shown in the online format, unique formats of educational online projects with the use of the advanced
planning and project management tools appeared, a
great number of museum projects, which significantly
increased the demand for cultural products in this sector, large and recognizable forums and festivals went
online as well; many foreign experts were involved in
the projects through Zoom, live transmissions, broadcasts and online conferences.
Thus, the 14th Banderstadt Music Festival - the largest
cultural event in Volyn, which has been held continuously
since 2007, was completely switched to online mode.
In order not to interrupt the festival tradition and save
thousands of people during the coronavirus pandemic,
Banderstadt took place online in 2020. The festival did
not betray the principles and ideas of patriotism, support
of the Ukrainian product, intellectual development of
youth, non-alcoholic and healthy lifestyle of Ukrainians.
Due to the online broadcast, the music lovers from Poland, Lithuania, Estonia, Latvia, Belarus, Georgia, Montenegro, Italy, Portugal, Bulgaria, Great Britain, Canada,
the USA and other countries watched Banderstadt. A
large amount of video material was shot, which is actively used to promote Volyn region and increase tourist
demand; this also allowed to expand the audience of the
festival for the 15th anniversary event in 2021, which,
by the way, has already been implemented in an offline
format in compliance with quarantine restrictions.
The International Charity Foundation "IZOLYATSIA.
PLATFORM FOR CULTURAL INITIATIVES" implemented
the International Residence of Donbass Studies entirely
online for the first time. The main results of the project
were: residency programme, curatorial seminar, methodological manual with a circulation of 1000 copies, also
available for free download, 31 individual and group projects of residents, exhibition "World for Everyone and for
All" in online format. Ukrainian and foreign participants
were involved in each other’s existing projects as a result
of direct collaboration during the residency as well.
Katya Libkind, Yehor Antsyhin, Nikolay Karabinovych,
Lesia Kulchynska, Dmytro Chepurnyi and many others
took part in the residence. There were 6 online public
activities (MINDSCAPES: space exploration workshop;
Frame Work: Ethnographic Method for Visual Research; Monumental Landscapes: visualised cultures
and fluid reminds, etc.).
"Mystetskyi Arsenal" National Cultural and Art and Museum Complex realized a research exhibition project that
combined into a total installation the author’s indicative
works, archival materials from museum and private
collections and works specially made by the artist in
the exhibition space - "Andriy Sahaidakovsky. Scenery.
Welcome!". At the exhibition of the artist, significant for
the latest Ukrainian art, it was possible to trace several
cycles connected thematically and stylistically: the body
as a fragment, anatomical studies, bodily equilibristics, cinema, children-warriors and children’s games,
sports exercises. That is why the main theme of the
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ально виконані в експозиційному просторі – "Андрій
Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!".
На виставці знакового для новітнього українського мистецтва художника можна було простежити
кілька циклів, пов’язаних між собою тематично та
стилістично: тіло як фрагмент, анатомічні студії, тілесна еквілібристика, кіно, діти-воїни та дитячі забави, спортивні вправи. Саме тому основною темою
виставки став спорт як модель буття, відображення
поняття homo ludens – "людина, що грає". Андрій
Сагайдаковський у Мистецькому арсеналі створив
власний спорт-простір – імаджинаріум, що був
естетично співзвучним з театром абсурду. До проєкту ввійшли роботи та матеріали з 11-ти колекцій
та 4-х архівів (планувалося 8 колекцій), 65 робіт
відібрано до експозиції, зокрема один твір створено
спеціально для виставки. Створено 3D-тур, який
охоплює 9 залів виставки та вхідну зону Правого
крила Мистецького арсеналу (4 000 м кв.) й налічує
22 точки інтересу.
Івано-Франківський національний академічний
драматичний театр ім. І. Франка створив імерсивний
мюзикл "Навіщо лемуру хвіст чупакабри" (музична
вистава, сайт-специфік), у рамках якого відбулася співпраця людей з інвалідністю та професійних
митців. Режисерка вистави – Р. Саркісян, драматургиня – І. Гарець. Мюзикл увійшов до репертуару
згаданого театру, матиме гастролі та братиме участь
у фестивалях. Проєкт мав на меті привернути увагу
до потреб людей з інвалідністю, зруйнувати негативні
стереотипи та міфи. Професійна команда допомогла акторам з інвалідністю набути знань і навичок
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exhibition was sport as a model of being, a reflection
of the concept of homo ludens - "playing human".
Andriy Sahaidakovsky created his own sports space
in the Mystetskyi Arsenal, an imaginarium, which was
aesthetically in tune with the theatre of the absurd. The
project included works and materials from 11 collections and 4 archives (8 collections were planned); 65
works were selected for the exposition, in particular
1 work was created especially for the exhibition. A
3D-tour has been created, which covers 9 exhibition
halls and the entrance area of the Right Wing of the
Mystetskyi Arsenal (4,000 square metres) and has 22
points of interest.
Ivano-Frankivsk National Academic Drama Theatre
named after Ivan Franko created the immersive musical
"Why Does a Lemur Need Chupacabra’s Tail?" (musical
performance, site-specific), within which people with disabilities and professional artists cooperated. The director
of the play is R. Sarkisian, the playwright is I. Harets. The
musical was included in the repertoire of Ivano-Frankivsk
National Academic Drama Theatre named after Ivan
Franko, it will tour and participate in festivals. This project aimed to draw attention to the needs of people with
disabilities, debunk negative stereotypes and myths.
The professional team helped actors with disabilities to
acquire knowledge and skills from stage performances and together create a musical for family viewing. In
preparation for the play, an accompanying educational
programme dedicated to the contemporary life of people
with disabilities was conducted.
Large-scale milestone events have also gone online,
a successful example of such a transformation is the
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зі сценічних виступів і разом створити мюзикл для
родинного перегляду. Під час підготовки до вистави
проведена супровідна освітня програма, присвячена
сучасному життю людей з інвалідністю.
Масштабні знакові події теж перейшли в
онлайн-формат, вдалим прикладом такої трансформації є проєкт "Ukrainian designers at Paris Fashion
Week". У рамках проєкту відбулася спільна діджитал-презентація українських дизайнерських брендів,
запуск якої відбувся під час головних подій у світі
моди – Paris Fashion Week і London Fashion Week.
Організатори також створили вебплатформу, відвідувачі якої можуть зануритися у всесвіт української моди
та всього креативного шару, що її оточує – контенту
від музикантів, операторів, ілюстраторів і художників,
створеного у співпраці з дизайнерами.
Загалом, 2020 року майже кожен проєкт, що було
реалізовано за підтримки УКФ, мав онлайн-складову:
чи то прем’єра вистави, чи освітня програма, що є
доступною для широкої аудиторії, 3D-тури виставковими проєктами, відеоконтент для альтернативних
платформ, мобільні застосунки та багато чого іншого.
Поступово ми перейшли до планування 2021 року,
де вже закладали онлайн-формат реалізації проєкту як один з основних. Так само наші заявники
працювали над розвитком і розширенням свого інструментарію. Як результат – ми отримали
велику кількість якісних заявок, у яких простежується тенденція до індивідуальної роботи, аби зменшити
ризики захворюваності в командах, більшість заходів
у проєктах проводиться онлайн, ті заходи, що потребують офлайн-частини, проводяться з урахуванням

project Ukrainian designers at Paris Fashion Week.
Within the framework of the project, a joint digital
presentation of Ukrainian designer brands took place,
which was launched during the main events in the
world of fashion - Paris Fashion Week and London
Fashion Week. The organizers have also created a
web platform, visitors of which can immerse themselves in the world of Ukrainian fashion and all the
creative layer surrounding it - content from musicians,
cameramen, illustrators and artists, created in collaboration with designers.
Generally, in 2020, almost every project implemented
with the support of the UCF had its online component:
whether there was the premiere of a play or educational
programme available for a wide audience, 3D tours of
exhibition projects, video content for alternative platforms, mobile applications and many other things.
Gradually, we moved to planning 2021, where we have
already laid the online format of the implementation
of the project as one of the main. Our applicants also
worked on developing and expanding their tools. As a
result, we received a great number of high-quality applications, which show a tendency for individual work of
team members to reduce the risks of disease in teams,
most of the activities in projects are held online, those
activities that require offline part are carried out taking
into account all quarantine requirements, the participants take PCR tests, organizers try to hold outstanding, large-scale events in open areas.
Over the last 2 years, the sector of cultural and creative
industries in Ukraine has experienced sufficient changes.
We have opened and mastered new formats and tools
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усіх карантинних вимог, учасники здають ПЦР
тести, організатори намагаються проводити великі,
масштабні заходи на відкритих майданчиках.   
За останні два роки сектор культурних і креативних
індустрій в Україні зазнав відчутних змін. Ми відкрили та освоїли нові формати та інструменти реалізації
проєктів, змінилися вектори роботи, пріоритети та
актуальні теми для проєктів. Проте такі зміни дали
можливість заявити про себе молодим митцям, комусь – ризикнути і змінити напрями роботи, спробувати нове, урізноманітнити таким чином культурний
ринок у країні.
Щоб не відбувалося, як би не змінювалися наші
напрямки та теми в роботі – головне, що ми залишаємося однією командою та прагнемо до однієї мети
– зробити український культурний продукт якісним,
конкурентоспроможним і впізнаваним у всьому світі.
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for project implementation; the vectors of work, priorities
and relevant topics for projects have been changed.
However, these changes provided an opportunity for
young artists to make themselves known, for others to
take risks and change the trends of work, to try something new, thus varying cultural market in the country.
Whatever happens, whatever our trends and topics in
the work change, the principle thing is that we remain
one team and strive for one goal - to make Ukrainian
cultural product high-quality, competitive and recognizable all over the world.

Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!, 2020
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УКРАЇНСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ ДЛЯ
ХУДОЖНИКІВ-СКЛЯРІВ:
КУДИ ПОДАТИСЯ МОЛОДОМУ МИТЦЕВІ?
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Окреме та напрочуд важливе місце у формуванні та
репрезентації митця займає виставкова діяльність,
коли художник може продемонструвати свої напрацювання. Але не менш, а, можливо, й більш вагомим
фактором реалізації творчого потенціалу є участь
творчої особистості в різноманітних конкурсах і преміальних програмах. Особливу увагу тут варто приділити молодим митцям, які в такий спосіб можуть
заявити про себе. Упродовж останніх років з’явилася тенденція до підтримки митців у тій нестабільній
ситуації, що склалася внаслідок епідемії COVID-19,
за допомогою преміальних коштів і онлайн-промоакцій. Зокрема, такі проєкти були розроблені в
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A separate and surprisingly important role in the
formation and representation of the artist is played
by exhibition activities, where the artist can showcase his/her works. However, an equally, or perhaps
even more important factor for realizing one’s creative
potential is participation of a creative person in various
contests and awards. Particular attention should be
paid here to young artists who can thus assert themselves. In recent years, there has been a tendency
to support artists in the unstable situation created by
the COVID-19 pandemic with the help of prize money
and online promotions. In particular, projects of this
kind were launched in the United Kingdom, Austria,
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Великій Британії, Австрії, Данії, Німеччині та інших
європейських країнах. Серед українських прикладів
варто відзначити виставку фіналістів OBJECTS art
prize 2020 та Kyiv Art Fair Online. Але їхня специфіка
полягала винятково в онлайн-репрезентуванні, що,
з одного боку, дозволило розширити аудиторію, яка
могла ознайомитися з творами, але водночас нівелювало візуальні ефекти безпосереднього "живого"
сприйняття, що для творів у галузі художнього скла
є вкрай необхідним.
У світі існує безліч проєктів для підтримки митців, молодих зокрема, але здебільшого премії та конкурси
є загальномистецькими. Також доволі великий
відсоток – це живописні, скульптурні, фотографічні,
кінематографічні та інші проєкти, але галузь ужиткового мистецтва більше фокусується на симпозіумах і
резиденціях, які надають митцеві можливість роботи
в матеріалі, насамперед, у контексті експериментів
з використання та поєднання технік і матеріалів. Це
дає свої, іноді надзвичайно перспективні результати,
але має більш творчий, не оціночний характер.
Такі проєкти як МУХІ або Future Generation Art Prize
більше зосереджені на різних медіа та міждисциплінарності, не забороняють, але й не заохочують
молодих митців до творчості в галузі ужиткового та
декоративного мистецтва. Їхній фокус спрямований
на розвиток мистецтва концептуального характеру. Водночас ті, які визначають пріоритетним
розвиток ужиткового мистецтва, зокрема різноманітні конкурси, бієнале та симпозіуми, кераміка
в Опішному, Трієнале текстилю у Лодзі (Польща)
тощо, орієнтовані на сприяння певній галузі народного або декоративно-ужиткового мистецтва, що
характерна для регіону та сприяє її відродженню. Ще
однією складністю для митця ужиткового мистецтва,
зокрема митця-скляра, є те, що вироби художників репрезентуються більше як об’єкти дизайну на
різноманітних виставках промислового характеру. Відповідно, вони можуть бути представлені на
різноманітні премії у галузі предметного дизайну.
Зокрема такими є міжнародні GLASSMAN EUROPE
(International Glass Manufacturing Exhibition, Ліон,
Франція), VITRUM (Glass Industry International Trade
Show, Мілан, Італія), GLASS POZNAN (Glass Industry
Fair, Познань, Польща), GLASSPRINT (Exhibition
& conference dedicated to Glass Decoration, Дюсельдорф, Німеччина).
Країни, у яких найбільш сприятлива атмосфера
щодо підтримки митців – це зазвичай регіони зі
стабільною економікою та добре розробленою
системою сприяння культурним проєктам. Тому
можна стверджувати, що значна кількість премій
для митців у галузі художнього скла припадає на
Австралію, Велику Британію та Сполучені Штати
Америки. Ці країни водночас мають доволі тривалу
історію скловиробництва та є активними учасниками руху авторського художнього скла. Однією з
престижних премій у Австралії та Новій Зеландії є
FUSE Glass Prize (Сидней, Австралія), яка вручається
видатним митцям галузі. До 2014 року, впродовж

Denmark, Germany, and other European countries.
Among Ukrainian examples, it is worth mentioning an
exhibition of the OBJECTS art prize 2020 finalists and
Kyiv Art Fair Online. However, their peculiarity was
determined exclusively by the online representation.
On the one hand it allowed to expand the audience,
which had a chance to see the art pieces, but at the
same time levelled the visual effects of the direct "live"
perception, which is vitally important for the works of
glass art.
There are many projects worldwide to support artists,
in particular young ones, but most of the awards and
competitions are arranged for all kinds of artists. Also,
a fairly large number are oriented to support artists
who work with painting, sculpture, photography, film
production and other projects, but the applied arts
sphere is more focused on symposia and residencies, allowing the artist to work with the material,
primarily in the context of art experiment of the usage
and combination of techniques and materials. This
approach delivers certain, sometimes very promising
results, but is rather creative than evaluative. Projects
such as MUHI or Future Generation Art Prize are more
concentrated on different media and are interdisciplinarity, not prohibiting and not encouraging young artists to create in the field of applied and decorative art.
Their organizers mostly focus on the development of
conceptual art. At the same time, those that prioritize
the cultivation of applied art, including various competitions, biennials and symposia of ceramics in Opishnia, as well as the Triennial of Textile in Lodz (Poland)
and others, are designed to promote a particular
branch of folk or applied and decorative art specific
to some region and contribute to its revival. Another
difficulty for an artist who works in a field of applied
arts, particularly a glass one, is that the piece of art is
presented rather as object of design at various industrial exhibitions. Thus, they can be presented at various contests in the field of design, particularly such
as GLASSMAN EUROPE (International Glass Manufacturing Exhibition, Lyon, France), VITRUM (Glass
Industry International Trade Show, Milan, Italy), GLASS
POZNAN (Glass Industry Fair, Poznan, Poland), and
GLASSPRINT (exhibition & conference dedicated to
Glass Decoration, Dusseldorf, Germany).
The countries with the most favorable environment
for the artists are usually regions with stable economic situation and well-developed systems of cultural
projects promotion. Therefore, it can be argued that a
significant number of awards for artists in the field of
glass art are established in Australia, the United Kingdom and the United States. Still, these countries have
a rather long history of glassmaking and are active
participants of the studio glass art movement. One
of the most prestigious awards in Australia and New
Zealand is the FUSE Glass Prize (Sydney, Australia),
which awards the outstanding artists in the sphere.
Also, until 2014, during more than two decades there
has been held a regional competition for artists from
Australia and New Zealand, the Ranamok Glass Prize.
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Grand Prize of Toyama International Glass Exhibition 2021, SASAKI Rui (Japan),
"Subtle Intimacy", 2019. Фото: Ryohei Yanagihara (https://toyama-glass.jp)

двох десятиліть у Австралії існував регіональний
конкурс для митців з Австралії та Нової Зеландії
Ranamok Glass Prize, який започаткували вугільний
магнат Енді Плюмер (Andy Plummer) та художниця і
галеристка Маурін Кагіл (Maureen Cahill) для промоції мистецтва скла у своєму регіоні. Подібні премії,
ініційовані персоналіями та організаціями-співдружностями митців, є також у Канаді та Німеччині.
Премією з, мабуть, найдовшою історією є Coburg
Glass Prize (Кобурґ, Німеччина), яка існує у різних
формах від 1977 р. Щорічним є також Конкурс
Стівенса, який оголошує Співдружність
скловиробників і художників скла (WORSHIPFUL
COMPANY OF GLAZIERS & PAINTERS OF GLASS)
з локацією у Лондоні (Велика Британія). Конкурс
є міжнародним, має різні щодо кваліфікації та віку
програми. Основне спрямування його фокусується
на розвитку художнього скла у сфері архітектури та
декору. Компанія має ще кілька менших за масштабом преміальних і ґрантових проєктів, а також
співпрацює з іншими інституціями, що зацікавлені
в розвитку галузі. Зважаючи на нові світові реалії,
програма конкурсу, як і багатьох інших премій, зазнала трансформацій, але важливо, що сам конкурс
продовжує існувати.
Національний центр скла (National Glass Centre (NGC)
Норфолк, Велика Британія) 2020 року ініціював
появу ще однієї масштабної премії для митців усіх
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It was founded by coal magnate Andy Plummer and
artist and gallery owner Maureen Cahill, to promote
the art of glass in their region. Similar awards initiated
by artists themselves and associations of artists are
also established in Canada and Germany. The award
with probably the longest history is the Coburg Glass
Prize (Coburg, Germany), which has existed in various
forms since 1977. Currently, the Stevens Competition, announced by the WORSHIPFUL COMPANY OF
GLAZIERS & PAINTERS OF GLASS, based in London
(UK), is held annually. This competition is international
and has various programs for different ages and
qualifications. Its main focus is on the development of
glass art in the field of architecture and decoration. It
also has several smaller award and grant projects, as
well as collaborates with the other institutions interested
in this art sphere development. Despite the new world
realities, the competition program, like many other
prizes, has undergone a transformation. However, it is
important that it continues to exist.
The National Glass Centre (NGC, Norfolk, UK) initiated
another major award for artists of all generations in
2020. This is the European Glass Prize. A somewhat
similar event has been held since 2005-2006 on the
island of Bornholm, Denmark, in the format of a biennial.
European Glass and Ceramic Context highlights
another characteristic feature of the awards in the field
of glass art, namely the direct interaction between two
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4th Coburg Prize for Contemporary Glass, 2014, view into the exhibition
Фото: https://neuesglas-newglass.com

поколінь – European Glass Prize. Дещо подібна подія
існує з 2005-2006 років на острові Борнхольм у
Данії у форматі бієнале. European Glass and Ceramic
Context вказує на ще одну характерну рису премій
у галузі художнього скла, а саме – безпосередню
взаємодію двох матеріалів, що пов’язані з вогнем –
це скло і кераміка.
Доволі масштабною акцією було проведення
2015 року "International Glass Prize", організоване
"Glazenhuis" у місті Ломмель (Бельгія). На участь зголосилися 345 митців з 45-ти країн світу, які подали
на розгляд журі близько 750-ти творів. Це вчергове
засвідчило потребу такого типу конкурсів у галузі
авторського скла. Але сам конкурс сьогодні припинив свою активну діяльність.
Водночас саме існування значних осередків скловиробництва в Чехії, Польщі, у країнах Балтії тощо
спонукала до створення регіональних конкурсів у
цих країнах. Більшість премій орієнтована на митців,
які вже є сформованими та знаними, що створює
певні перепони для молодих.
Ще одним ускладнювальним фактором є регіональний характер більшості конкурсів, що на організаційному рівні обмежує подання заявок митців з інших
країн чи регіонів. Одним з небагатьох проєктів, де
немає регіонального обмеження, є Премія Станіслава
Лібенського, заснована 2009 року. Він свого часу
був ледь не єдиним орієнтованим насамперед на

materials associated with fire, i.e. glass and ceramics.  
A rather large-scale event was the International Glass
Prize 2015 organized by Glazenhuis in Lommel, Belgium. 345 artists from 45 countries agreed to participate and presented about 750 works to the jury. This
again shows the relevance of such kind of competitions in the field of glass art. However, this particular
competition is no longer active.
Still, the very existence of significant glassmaking areas
in the Czech Republic, Poland, countries of the Baltic
region, etc. has prompted the creation of regional
competitions in these countries. Most of the awards
are designed for artists who are established and well
known already, which creates certain obstacles for
young artists. Another interfering factor is the regional
nature of most competitions, preventing artists from
other countries or regions to apply. One of the few
projects without regional restrictions is Stanisław
Libenský  Prize, founded in 2009. It used to be almost
the only competition aimed primarily at art students and
young artists. Since its creation, more than 40 countries
and 68 art schools have participated in the competition.
This also promotes the interaction and communication
between artists in this field of studio glass art.
In Asia, where the glass art industry is gaining increased
state support, should  be expected the number
of open calls for new prizes, particularly for young
artists. Nowadays there is two large-scale projects in
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студентів мистецьких навчальних закладів і молодих
митців. За історію існування конкурсу в ньому взяли
участь представники понад 40-ка країн з 68-ми
навчальних закладів. Що теж сприяє взаємодії та
комунікації митців цієї галузі.
Щодо країн Азії, де галузь художнього скла здобуває
все більшу державну підтримку, слід очікувати й на
впровадження нових премій, зокрема для молодих
митців. Насамперед це два масштабні проєкти в
Японії, які вже стали традиційними: Міжнародна виставка художнього скла в Каназаві (The International
Exhibition of Glass Kanazawa), а також подібна за
розмахом виставка у Тоямі (The Toyama International
Glass Exhibition). Обидві виставки мають конкурсну
складову та значний преміальний бюджет. Кількість
поданих заявок щороку зростає і минулоріч складала понад 1000 позицій.
Рух студійного авторського скла є мистецьким
феноменом, який сформувався лише 60-х роках
минулого століття, тому митці, які працюють у цій
сфері, утворюють своєрідну мистецьку "родину" –
спільноту, в якій певні постаті є знаковими. Мета цієї
спільноти – насамперед пропагувати художнє скло
у широкому контексті образотворчого мистецтва,
тому часто саме вона ініціює появу різноманітних
конкурсів і премій для підтримки митців-склярів,
молодих зокрема. Таким чином, з ініціативи Андрія
Бокотея, одного з піонерів цього руху в радянському
ареалі, була заснована премія саме для молодих
митців (до 35-ти років), що спонукає до розвитку та
поширення руху студійного скла, а також зацікавлення ним молодих митців.
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Sogon Kim, "Submarine", Bullseye Glass Artists,
Highly Commended 2021
Фото: https://www.theglassprize.co.uk

Japan, which have already become  traditional. This is
the International Exhibition of Glass Kanazawa, as well
as an exhibition with a similar scale in Toyama (The Toyama
International Glass Exhibition). Both exhibitions have a
competitive component and a substantial prize budget.
The number of applications grows annually, and last year
totaled over 1000 entries.
The studio glass movement is an artistic phenomenon
that only took shape in the 1960s, so artists who work
in this field form their own artistic "family", a community
in which certain names are iconic. The aim of this community is, first and foremost, to promote glass art in the
broader context of fine art, so it often initiates various
competitions and awards to support glass artists, in
particular the young ones. Thus, Andriy Bokotey, one of
the pioneers of this movement in the postSoviet area,
has initiated an award specifically for young artists
under 35, which encourages the development and
spread of the studio glass movement, as well as the
interest of young artists in this field.
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Stanislav Libensky Award 2021
Фото: https://www.facebook.com/StanislavLibenskyAward
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