“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. Єдиним обмеженням буде формат
сторінки й концепція числа сім. Кожен номер часопису відкриватиме сім історій
життя, сім творчих методів, сім різностей, сім емоцій, сім творчих ініціатив, сім
подій про мистецтво. Розмаїття форматів якнайкраще відображає концепцію
видання: інтерв’ю, критичні огляди, авторські колонки, тематичні рубрики від тих,
хто творить сучасне мистецтво. Також “7UA” – це джерело інформації про події
в мистецтві: виставки, симпозіуми, вернісажі, бієнале тощо.
“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 wellknown 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.
The only limitation is the page layout and the concept of number seven. Each issue
of the magazine highlights seven life stories, seven creative methods, seven differences, seven emotions, seven creative initiatives, seven events, seven artistic essays.
A variety of formats reflects the concept of the periodical at its best: interviews,
critical reviews, author’s notes, thematic columns from those who create contemporary art. What’s more, “7UA” – is a source of information about events in the sphere
of art – exhibitions, symposia, opening days, biennales, etc.
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РОЗМИТ ТЯ КОРДОНІВ
МІЖСЕКТОРА ЛЬНИЙ КУРС
У ОСВІТНІЙПРОГРАМІ
Х УД ОЖ Н Ь О Г О С К Л А
«BLURRING THE BOUNDARIES – CROSS-SECTOR COURSE
IN GLAS S ART EDUCATION»

Упродовж останніх років міжсекторальна колаборація у навчальній системі
набуває популярності. Це може скеровувати освіту та бути шляхом до кар’єрного просування, яке включає партнерство
між освітніми інституціями та бізнесом,
урядом та громадськими організаціями
і т. д. Дана модель успішна, бо вигідна
для обох сторін цієї колаборації.
Проєкт ISGNE – уявна стійка скляна мережа Європи (з англ. Imagining
sustainable glass network Europe), який
отримав грант від Креативної Європи,
говорить про важливість колаборації
та підтримки мистецтва скла живим.
Європейська культура скловиробництва
є багатою та давньою. Вона потребує
взяття на облік та захисту не лише для
цілей охорони спадщини чи академічних,
але й особливо для актуалізації галузі, крізь закриті міжкультурні передачі
знань та навчання.
Дана стаття є тематичним дослідженням колаборації між вищим закладом
вищої освіти та приватним підприємницьким сектором.
Glass Point є студією дизайну скла, що
базується на концепції відкритості. Заснована пізньою осінню 2017 молодими
випускниками кафедри художнього скла
Анною Варнасе та Євою Жеміте, які
грали основну роль продавців та маркетингових представників. Студія створена
як майстерня для художників-склярів
та платформа для продажів локальних творів з Балтики. Основний фокус

АННА ВАРНАСЕ
ANNA VARNASE

In the last year cross-sector collaboration in
education systems has gained its popularity. It can be a way to straighten educational
and career pathways, which involves partnerships between education organizations
and business, government, civic organizations etc. The model is successful, as both
sides benefits from the collaboration.
Project ISGNE – Imagining sustainable
glass network Europe, which is awarded with Creative Europe grant, speaks
about the importance of collaboration and
maintaining glass craft alive. European
glass making culture is rich and ancient.
It needs to be taken into account and
protected not only for heritage or academic purposes, but also and especially
for a consequent revitalization of the craft,
through a closer intercultural transmission
of knowledge and learning.
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направлений на спеціальні авторські роботи на індивідуальні замовлення та для
компаній, а також попередньо виконані
дизайни скляного посуду. Концепція відкритості студії призвела до примноження
міжсекторальної колаборації та проєкту
громадського розвитку.
Вища школа економіки та культури
університету прикладних наук (The EKA
University of Applied Sciences) заснована 23 червня 1998 року. Університет пропонує здобуття освітніх рівнів
«Бакалавр» та «Магістр» із тринадцяти
різних освітніх програм. Серед яких є і
дизайнер інтер’єрів.
Вища школа економіки та культури (The
EKA) у співпраці зі студією «Glass Point»
та їх провідною дизайнеркою Анною
Варнасе створили міжсекторальну
колаборацію мистецтва та дизайну.
Протягом зимового семестру студенти
кафедри дизайну інтер’єру відвідували
студію скла з метою поглибити знання
про матеріал, поекспериментувати та
створити прототип. Цей практичний курс
мотивував студентів трансформувати їхні
ідеї у фізичний функціональний зразок. Це відрізняється від традиційного
навчання, коли дизайн та ідеї залишаються в площині презентаційної дошки.
Міждисциплінарна колаборація дає нове
бачення майбутнім дизайнерам.
Для скляної індустрії необхідним кроком
є цей вид колаборації, вона допомагає
галузі бути в центрі уваги та набути
нових професіоналів. Студенти відкривають власні кордони для розуміння
можливостей скла з нової точки зору.
Протягом інтенсивного курсу студенти
стимулюють власну креативність та
сприяють розвитку власного потенціалу
так само як і вибудовують співпрацю з
партнером. Вміст курсу відповідає та
базується на реальних життєвих ситуаціях, забезпечує тематичне дослідження
на конкретних прикладах і кидає виклик
для пошуку рішення. Кожного семестру
предмети варіюються, але методологія
незмінна, ця покрокова програма вчить
різноманіттю якісних та кількісних методів, включаючи наступні:
Навчання на конкретних прикладах
включаючи фокус-групу та інтерв’ю.
Споживацьке дослідження – опитування
та анкетування ключових партнерів та
зацікавлених сторін, до прикладу адміністрація університету.
Вибудова концепту – пошук аналогів та
дошка настрою.
Ескізування. Вивчають скло та його вла-

This article is a case study of collaboration
between higher education institution and
private sector enterprise.
Glass Point is an open-concept glass
design studio. Established in late fall of
2017, by new glass art graduate Anna
Varnase and Ieva Zemīte taking a lead as
sales and marketing representative. Studio
is created as a workspace for glass artists
and sales platform for locally made glass art
products from the Baltics. Main focuses are
on tailor-made pieces for individuals and
companies, as well as pre-made design
glassware. Studios’ open concept has led
to multiply cross-sector collaborations and
community evolvement projects.
The EKA University of Applied Sciences
was founded on July 23, 1998. University offers study programs to acquire a
bachelor`s or master’s degree in 13 different
programs. Which includes interior design.
«EKA University of Applied Sciences» in
collaboration with «Glass Point» studio
and its lead designer Anna Varnase have
created a cross-sector collaboration in arts
and design. During the winter semester,
students of Interior design department visit
the glass studio to gain in-depth knowledge
of the material, experiment and create
a prototype. It is a hands-on course, as
the students are motivated to bring their
ideas into physical, functioning prototypes.
It makes a difference, as in the everyday
studies, the designs and ideas created stay
on the presentation board. Cross-disciplinary collaboration brings a new perspective
to future designers.
For the glass industry, this is an essential
step as this kind of collaboration helps to put
the field in the spotlight, and gain attention
from new professionals. Students open their
boundaries to the possibilities of glass and
see the material from a new perspective.
During the intensive course undergraduates
are stimulating creativity and
encouraging their potential as well as building their potential partners network.
Course content is relevant and based on
real-life situations, providing case studies
and challenging students to seek solutions.
Every semester the subject varies, but the
methodology stays, it is a step by step
program, learned through a variety of qualitative and quantitative methods, including
the following:
1. Case studies involving focus groups and
interviews.
2. User research – surveys and questionnaires with key partners and stakeholders,
such as university administration.
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стивості. Обирають техніку та допоміжний матеріал (не обов’язково).
Експериментують та відвідують предметно-орієнтовану індустрію. Створюють
прототип. Курс завершується напівформальною виставкою студентських творів.
Вони повинні представити свою концептуальну ідею та результат перед партнерами – адміністрацією університету, який
потенційно може придбати прототип.
У семестрі 2019/2020 студенти дизайну
інтер’єрів мали завдання розробити нагороду/подарунок для університетського
призначення. Протягом першої сесії
вони інтенсивно працювали над користувацьким дослідженням. Кожен з них
мав прийти до ідеї нагороди для різних
цілей, а далі на груповій зустрічі представити свій концепт. «Подарунок для
закордонних гостей», «Професор, який
надихає», «Гордість ЕКА» та інші предмети були озвучені. Що робить цей курс
провокативним і, водночас, неймовірно
цікавим, так це те що студенти не мають
жодних базових знань про скло. Також
їм потрібно було запропонувати концептуальний та складний у художньому
плані прототип. Друга частина навчання
включала аналіз зібраної інформації. Беручи її за базову лінію, студенти розвивали власні концепти. Вони познайомилися
із техніками скловиробництва та могли
знайти найбільш відповідну до їх проєкту.
Вони включали: спікання, техніку литва,
склеювання, модульне компонування,
піскоструменеву обробку та інші.

3. Concept building – Analogue seeking
and mood boards.
4. Sketching. Learning about glass and
its properties. Choosing techniques and
additional materials (optional).
5. Experimenting and visiting industry site
specifics.
6. Creating the Prototype.
The course ends with a pop-up exhibition with student creations. They need to
present their idea concepts and results in
front of the partners – university administration, which can potentially purchase the
prototype.
In the 2019/2020 semester Interior design
students were taking on the task to design
an award/gift for university purposes. During the first sessions they worked intensively on user research. Every one of them had
to come up with different purpose awards
and in a group meeting, present their ideas
and concepts. «Gift for foreign guests», «Inspiring professor», «EKA Pride» and other
subjects were entangled. What makes this
course challenging, but incredibly interesting at the same time is that the students
did not have any base knowledge in glass.
At the same time, they were challenged to
tangle a conceptually and artistically difficult
prototype. Second part of the studies include analysis of the information collected.
Taking this as a baseline, undergraduates
were developing their concepts. Idea of the
work was primary and essential. Afterwards
they were introduced to glass processing
techniques and could find the most suitable
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Деякі з найбільш успішних взірців, включаючи роботу К. Гаілітес, були придбані
університетом після завершення курсу.
Автор створив нагороду для студентів,
що надихають, тих хто презентує університет на міжнародному рівні. Нагорода
створена з використанням модельного
компонування, відібраних скляних листів
та ультрафіолетового склеювання.
Кожен модуль символізує крок кар’єрного шляху студента створюючи гірські
сходи. Завдяки властивостям обраного
скла нагорода постійно змінювалася
в залежності від під кута огляду. Цей
зразок був використаний як нагорода на
благодійному концерті «EKA Stars 2020»,
на якому виступали студенти та випускники. Під час концерту випускники були
відзначені за їхні досягнення протягом
навчального процесу, а також поза університетську діяльність.
І. Копфа створив нагороду для «Професора, який надихає», у проєкті якої
найскладнішим став концепт – показати світло у склі. Автор хотів показати
професора, як носія світла, того хто дає
знання та освітлює шлях. Вирішенням
проблеми стало застосування інших
рефлексуючих матеріалів. У результаті
промені оптичного світла, які не проходили через скло, а натомість були
розбиті та відбиті під різними кутами на
основі, створюючи гіпнотичний ефект.
Інші учасники курсу використали техніки
спікання та литва для створення власних
зразків. Усі студенти мали підготувати

one for their project. This includes – glass
fusing, kiln casting, gluing, glass stacking,
sandblasting and other.
Some of the most successful examples
include K.Gailites work, which was purchased by the university at the end of the
course. The author designed an award
for inspiring students, which represents
the university at an international level. The
award was created in glass stacking using
selective glass sheets and UV gluing. Every
stack symbolizes a step in a student’s career path, building up to create a staircase
mountain. Due to the properties of selective
glass the award was constantly flickering
from different angles. The prototype was
used as an award for EKA University of Applied Sciences» charity concert «EKA Stars
2020» where graduates and students were
performing. During this concert, graduates
of the university were honorably mentioned,
for their achievements during the study process, as well as activities outside university.
I. Kopfa created an award for «Inspiring
professor», one of the main difficulties
during this project was the concept itself –
show light in glass. The author wanted to
symbolize the professor as a light carrier, as
someone who brings the knowledge and
enlightens the path. The solution was to
incorporate other reflecting materials. The
result was optical light rays which did not
pass through the glass, but instead were
broken and reflected in different angles on
the base, creating a mesmerizing effect.
Other participants of the course used fusing
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портфоліо процесу роботи, яке включало
визначену вартість кінцевого продукту,
презентацію концепції, віднайдений процес дизайнерської думки та висновки.
Після закінчення курсу студенти отримали поглиблені знання про скло як матеріал та змогли побачити перспективи його
використання у своїх майбутніх проєктах. Набули професійних зв’язків, навчилися співпрацювати та працювати в
команді. Ознайомилися з дизайнерським
мисленням. Зрозуміли процес розробки
прототипу, а також як його вдосконалення. Отримали навики презентації та
розуміння відносин клієнта–дизайнера.
ЕКА Університет прикладних наук визнав
величезний успіх курсу й ми плануємо
співпрацювати наступного семестру також. Протягом 2020/2021 року студенти
отримають завдання розробити дизайн
функціонального продукту для нового
університетського корпусу.
Студія «Glass Point» була збудована не
тільки для створення авторського скла,
але й для навчання спільноти, саме тому
ми обрали роботу із міжсекторальною
співпрацею. Для Анни Варнасе це чудовий досвід та нагода навчати майбутніх
дизайнерів властивостям та можливостям скла. Так само здобути поглиблені
професійні знання про освітній процес.

and kiln casting techniques, to create their
prototypes. All undergraduates had to prepare the portfolio of the work progress, which
included, the calculated estimate of the final
product, concept presentation, discovered
the design thinking process and conclusion.
At the end of the course students have
gained in-depth knowledge of glass material and can see the potential use of it in their
future projects. Build up a professional network, learned how to collaborate and work
in a team. Get familiar with Design Thinking.
Understand the prototyping process as
well as how to evolve it. Gain presentation skills and insights to client – designer
relationships. «EKA University of Applied
Sciences» acknowledged the course as a
huge success and we will be collaborating
in future semesters as well. For the year
2020/2021 undergraduates will be taking a
challenge to design a functional product for
a new university building.
Glass Point studio was built not only
to create tailor-made glass, but also to
educate community, therefore we choose
to work in cross sector collaborations. For
Anna Varnase is a great experience and
opportunity to educate future designers of
glass properties and possibilities. As well
as gain professional in-depth knowledge of
educational process.
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ПРО НАВЧАННЯ
МИСТЕЦТВУ РОБОТИ
ЗІ СКЛОМ У ЕСТОНІЇ
ABOUT GLAS S EDUCATION IN ESTONIA

МАРЕ СААРЕ

MARE SAARE

професор кафедри скла,
Естонська академія мистецтв

Prof emeritus, Glass Department of the
Estonian Academy of Arts

Сучасна Естонська академія мистецтв
була заснована у Таллінні, мальовничому
середньовічному містечку на Балтійському морі, у 1914 році. Протягом осіннього
семестру 2018 року академія переїхала до
нещодавно реконструйованої будівлі старої панчішної фабрики (SUVA), обладнаної
сучасними технологіями та аудиторіями.
Наш відділ скла розпочав свою роботу
як майстерня з підготовки ремісників та
дизайнерів при новому склозаводі у Лорупі (1934-1940 рр.), у 1936-1937 роках.
Спочатку це був цех холодної обробки,
який спеціалізувався на різанні та гравіруванні, але відтоді він зазнав багатьох
трансформацій. З повагою ставлячись
до нашого першого професора Макса
Русми, основними роботами якого є
майстерні глибокі гравюри на мідному
колесі, ми наполегливо намагаємось
зберегти у своїй навчальній програмі
гравюру на склі. Сучасний підхід до
історичної техніки багато в чому відрізняється від попереднього, часто поєднується з іншими техніками або навіть стає
частиною масштабних інсталяцій.
Ми також викладаємо дизайн скла,
техніку пічного скла, техніку гарячого
скла, різання, вітражі та реставрацію,
малювання на склі і техніку друку. Наш
методичний фонд може похвалитися
численними унікальними роботами, які
за минулі десятиліття виконали студенти.
У 1990-х роках, після відокремлення
від Радянського Союзу, усі на кафедрі
покладали великі сподіваннями на майбутнє. У 1993 році я змінив на посаді
завідувача кафедри професора Мей-

Today’s Estonian Academy of Arts was
founded in Tallinn, a beautiful medieval
town at the Baltic sea, in 1914. During
the autumn semester of 2018 the academy moved into a newly reconstructed
building of an old stocking factory (SUVA)
equipped with up-to-date technology and
auditoria. Our department of glass started
as a workshop for preparing artisans and
designers for the new Lorup glass factory
(1934 – 1940), in 1936/37. A cold workshop specializing in cutting and engraving
at the beginning, many changes have
been implicated since then. Respectful
towards our first professor Maks Roosma,
whose main works are masterful copper
wheel intaglio engravings, we are stubbornly trying to keep glass engraving in
our curriculum. Contemporary approach
to the historical technique is in many
ways different from the past, often being
combined with other techniques or even
becoming part of large installations.
We also teach glass design, kiln glass
techniques, hot glass techniques, cutting,
stained glass and restoration, painting on
glass, printing techniques. Our methodical fund can boast of numerous unique
works made by students throughout many
decades. In the 1990-s, after separating
from the Soviet Union, everybody at the
department was looking towards the future
with great expectations. I accepted the
post of the head of department from Professor Maie-Ann Raun in 1993. For a long
period of time glass specialty had been
together with ceramics and this, in a way,
had caused some subordination for glass.
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Анн Раун. Протягом тривалого періоду
спеціальність мистецтва на склі була
об’єднана з керамікою, і це, певним чином, призвело до того, що скло відійшло на другий план. Зараз, вперше після
1940-х років, кафедра скла відокремилась від кафедри кераміки і отримала можливість розвиватися власним
шляхом. Нас цікавили нові перспективи,
техніки та події у світі скла, про які ми
дізналися вперше. У 1993 році троє
наших викладачів отримали можливість
вивчати принципи студійної обробки
скла на датському острові Борнхольм.
До високої якості естонського скла
холодної обробки незабаром додали
обпалювання. Ми придбали свою першу
піч для обпалювання у 1994 році і першу сушильну піч у 1997 році. Ми опановували цю роботу разом зі студентами,
оскільки все було новим.
На перший план, поряд із впровадженням нового обладнання, виходили міжнародні відносини. Ми отримували нові
знання з перших вуст від художників, які
приїздили до нас викладати; здебільшого це були наші друзі, які погоджувались
нас навчати за наші гарні блакитні очі і,
часом, за смачний обід.

Now was the first time after the 1940-s that
the glass department had been separated
from the ceramics department and had
the opportunity to follow its own path. We
were curious about the new perspectives,
techniques, the world glass developments
became known to us for the first time. In
1993 three of our teaching staff had the
opportunity to study studio glass principles
on the Danish island of Bornholm. The high
quality of Estonian coldworked glass soon
after became accompanied by kilnworking.
We purchased our first kiln in 1994, our first
furnace in 1997. We learnt together with
the students – all was new.
On the foreground, side by side with implementing new equipment, were international relations. Acquiring new knowledge
first-hand from artists who came to teach
– mainly they were our friends who were
ready to come and teach for our beautiful
blue eyes and, occasionally, a decent
lunch. From the Soviet era up to just a few
years ago, the curriculum was based on
the trinity: technique – design – realization
in material. Now the time has come when
we have no time for separately teaching
technology, and thus the famous quotation
of Harvey Littleton „technique is cheap“
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З радянських часів і донедавна навчальний план базувався на трьох китах:
техніка – дизайн – реалізація в матеріалі.
Зараз настав час, коли у нас немає часу
на окреме викладання технологій, а
отже, знаменита цитата Гарві Літтлтона
«техніка дешева» певним чином стала
правдою. На жаль, скло вимогливе і, як
правило, не дасть вам змоги опанувати
технічні аспекти лише поверхнево. Зараз
перед нами постала дилема – з’явилася
велика кількість нових технологій, та
водночас традиційні техніки формують
міцну базу, за наявності якої митець
згодом зможе рухатись у будь-якому
напрямку, який обере.
Сучасна тенденція навчання на основі
проектів пропонує зміну обставин, новий
досвід та мотивацію; дарує студентам
можливість доторкнутися до реального
світу мистецтва/дизайну; розширює їхній
кругозір різними способами. У дизайнерських проектах досвід співпраці з клієнтами та врахування їхніх очікувань щодо
продукту вчить гнучкості і пропонує різні
завдання з вирішення проблем.
Звичайно, є й певні недоліки, одним із
яких, у багатьох випадках, виступають
обмежені знання технологій. Однак

has, in a way, become true. Alas, glass is
demanding and usually doesn’t allow to
acquire the technical aspects en passant.
A dilemma still to be solved – numerous
new technologies have become approachable, at the same time the traditional techniques create a strong base to follow in any
direction chosen by the artist. Today’s trend
of project based learning offers variability,
experience and motivation; brings students
in touch with real art/design world; widens
one’s horizon in many different ways. In
design projects experience of co-operating
with clients and consideration of their expectations on the product teaches flexibility
and offers different problem-solving tasks.
There are, of course, certain drawbacks,
one of which is, in numerous cases, limited
knowledge of technology. But today’s art
world has definitely put that aspect on the
back stage. Materials are used in unconventional ways and it’s not unlikely to skip
the use of materials – glass, in this case –
altogether. Written/spoken word has risen
to the forefront.
I would like to present some examples of projects where our students have participated,
and underline the fact that glass has never
ceased to be on the forefront during them:
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сучасний світ мистецтва, безумовно, відсунув цей аспект на задній план. Матеріали використовуються нетрадиційними
способами, і навряд чи можна взагалі
уникнути їх використання, у даному
випадку скла. На перший план вийшло
письмове/усне слово.
Я хотів би представити як приклад кілька
проектів, у яких брали участь наші студенти, і підкреслити той факт, що скло у них
завжди було основним матеріалом:
Світ скла 2010: спільний проект із музикантами з Норвегії, Тер’є Ісунгсетом та
Арве Генріксоном. Митці та студенти на
склі розробили та виготовили для їхніх
концертів скляні інструменти. Загалом,
було виготовлено близько 30 скляних
інструментів, а вперше їх успішно використали під час концертів у 2011 році, тоді як
Таллінн був однією з культурних столиць
Європейського Союзу. Пізніше концерти
відбувались і в інших країнах Скандинавії.
Інтерпретація 2015: міжнародна виставка
студентів з 8 програм опанування техніки
роботи зі склом у Європі. Концепція проекту передбачала огляд історії виготовлення скла та перенесення якихось навиків
із давніх часів у контекст 21 століття.
Результатом цього проекту стала колекція
найрізноманітніших творів, які подорожували по Естонії, Польщі та Латвії. Було
опубліковано і відповідний каталог.
«Речі з води» 2016: мультидисциплінарний проект співпраці між трьома балтійськими академіями було організовано
у Нідській художній колонії у Литві. У
проекті «Речі з води» розглядали глобально важливі питання і досліджували,
в основному, вразливість та небезпеку,
пов’язані із запасами води на Землі.
Результатом реалізації цього проекту
стали відео та візуальна документація; у
цьому випадку скло не було обов’язковим елементом. Однак двоє з учасників
створили чудовий проект, який складався зі склянки та води, у 2020 році, через
кілька років після закінчення університету. Маяря Мемець та Райт Ліхмус
привернули багато уваги своїм підводним проектом «Під водою на Місяці», до
якого, крім скляних предметів, розміщених під водою, також було включено
відео та фотографії.
«Гравіроване скло у Європі: факультативна робота студентів» 2016 року:
супутник міжнародної виїзної виставки,
яка демонструвалася у Національній
бібліотеці в Таллінні та у Музеї скла Фрауенау, Німеччина. Участь у ній взяли студенти нашої академії, у тому числі наші

World of Glass 2010: a project with the
musicians from Norway, Terje Isungset and
Arve Henrikson. Glass artists and students
designed and made glass instruments
for their concerts. All in all approximately
30 glass instruments were made and first
used during successful concerts in 2011
while Tallinn was one of the culture capitals
of the European Union. Later the concerts also took place in other countries in
Scandinavia.
Interpretation 2015: an international exhibition of students from 8 glass programs
in Europe. The concept of the project was
looking back into the history of glass-making and bringing something from the olden
times into the 21st century context. The
outcome was a collection of a great variety
of works that traveled in Estonia, Poland
and Latvia. A catalogue was published.
„Things from Water“ 2016: multidisciplinary
collaboration project between three Baltic
academies was organized at the Nida Art
Colony, Lithuania.The issue „Things from
water“ arose globally important questions
and mainly researched the vulnerability and
danger connected with water supplies on
Earth. The outcome was videos and visual
documentation, in this case – glass was not
a compulsory element. Two of the participants, however, did produce a remarkable project, including glass and water, in
2020, some years after graduation. Maarja
Maemets and Rait Lahmus caught lots of
interest by their underwater project „Under
the water on the moon“, which besides
glass objects, placed under the water, also
included videos and photos. (PHOTO P99)
„Engraved Glass in Europe: student extra“
2016: a satellite of an international traveling
exhibition that was shown at the National
Library in Tallinn and at the Glass Museum
Frauenau, Germany. Students from our
academy, including our guest students
from Japan and Ireland, and young German
artists participated.
„Abandoned Houses II“ 2016: international project where students and teachers
studied and modified the abandoned
stocking factory which was to become
the new home for the academy, a year
before its renovation began. In the winter
temperatures of about 28 ° C below zero,
the empty rooms became stage for several
installations, writings and performances.
Lviv hot glass symposium 2016: participation of students in the 10th International
Symposium of Hot glass in Lviv, Ukraine. A
collection of hot manipulated glass objects
for the student exhibition of the symposium

16 ▪ e u r o p e a n ▪ g l a s s ▪ e d u c a t i o n

e u r o p e a n ▪ g l a s s ▪ e d u c a t i o n ▪ 17

запрошені студенти з Японії та Ірландії, а
також молоді німецькі художники.
«Покинуті будинки II» 2016 рік: міжнародний проект, у якому студенти та викладачі вивчали та модифікували покинуту
панчішну фабрику, яка мала стати новою
будівлею академії, за рік до початку її
реконструкції. Взимку, за температури близько 28 °C нижче нуля, порожні
кімнати цієї будівлі стали сценою для
декількох інсталяцій, творів та вистав.
10-й міжнародний симпозіум видувного
скла у Львові 2016 року: участь студентів у 10-му міжнародному симпозіумі
видувного скла у Львові, Україна. Для
студентської виставки в рамках симпозіуму у Таллінні підготували колекцію

скляних предметів гарячого видуву. Ця
подія також стала чудовою нагодою для
налагодження важливих зв’язків у світовій спільноті скляного мистецтва.
Проект Ботанічного саду 2018 року:
Проект «Між нами» являв собою колекцію спеціальних інсталяцій у саду та
серед тепличних рослин. Я дуже радий,
що професор Майкл Роджерс (США)
приділив нам свій дорогоцінний час,
і провів консультації з 12 студентами групи. Другим наставником у проекті разом
зі мною була Джен Блазіна з Філадельфії.
Проект повторного використання
функціонального посуду 2019 року:
Студенти кафедри скла, кераміки та металу розробили та створили прототипи
посуду для проекту Nada від ресторану
Fotografiska у Таллінні, використовуючи
при цьому перероблені матеріали. Цей
проект отримав назву Zero.
У всіх цих проектах також брали активну
участь кілька студентів з програми обміну,
і мені дуже приємно констатувати, що такий вид співпраці завжди генерує потік нових ідей з боку студентів, і стимулює їхній
внесок у робочий процес. Ми вже давно
беремо участь у програмі «Еразмус». Ось
уже кілька років ми реалізуємо програму
«Еразмус+», яка передбачає обмін студентами та викладачами і за межами Європи
та відкрила нам практично увесь світ.
Я вважаю, що настав час дуже серйозно
розглянути можливості обміну. Наші нові
приміщення та, сподіваємось, деяке модернізоване обладнання, включаючи нову
піч Falorni, заохочуватимуть студентів та
викладачів з різних країн подавати заявки
на навчання у нашому закладі за обміном.
З 1 липня 2018 року на кафедрі працює
новий керівник Крістіна Услар. Вона є
всесвітньо відомим митцем та відданим
учителем, знаним у світі мистецтва на склі

was prepared in Tallinn. It was also a very
good stage for making important connections inside the global glass community.
Botanical Gardens project 2018 : „Between us“ was a collection of site-specific
installations in the garden and among the
hothouse plants. I am very happy that
professor Michael Rogers (USA) gave us
his precious time to consult the 12 students in the group. Jen Blazina from Philadelphia was my co-tutor in the project.
Re-use project of functional tableware
2019: glass, ceramics and metal department students designed and prototyped
tableware for Nada by Fotografiska restaurant in Tallinn, using recycled materials
– the so-called Project Zero. In all these
projects also several exchange students
have taken active part and I’m glad to say
that this kind of co-operation always rises
the level of students’ ideas, input and
working process. We’ve been participating in the Erasmus program for a long
time. Now, for several years already, we
have the Erasmus+ program which allows
the exchange of students and teachers
also outside Europe and has opened
practically the whole world.
I believe that it is time to look into the
possibilities of exchange very seriously.
Our new facilities and, hopefully, some
modernized equipment including a new
Falorni furnace would encourage students
and teachers from different countries to
apply for the exchange.
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своїми унікальними предметами з декоративного скла, отриманими методом
спікання. Єва Коха та Андра Йогіс також є
нашими співробітниками, яких знають за
їхні твори мистецтва, а також методи викладання і щирої турботи про своїх учнів.
Щороку нашим студентам читають курси
кілька викладачів за програмою обміну,
серед них Казусі Накада (Японія-Фінляндія), Кайса Койвісто (Фінляндія), Пяйві
Кекялайнен (Фінляндія), Марк Ангус
(Англія-Німеччина), Інгуна Аудере (Латвія), Павліна Камбалова (Чехія), Герхард
Рібка (Німеччина), Урсула Меркер (Німеччина), Майкл Роджерс (США), Джен
Блазіна (США), Кріста Ізраель (Німеччина), Марта Гіб’єте (Латвія) і Вальмантас
Гутаускас (Литва).
Мета цієї роботи полягає в тому, щоб
вивести давню традицію навчання мистецтву роботи зі склом у Естонії на новий
рівень відповідно до потреб сучасного
мистецького світу.

Since July 1, 2018 the department has a
new leader Kristiina Uslar (T7-USLAR). She
is an internationally acclaimed artist and
a dedicated teacher, known in the glass
world for her unique pâte de verre objects.
Eve Koha and Andra Jõgis are also part of
the staff, highly recommended for their art
as well as their teaching methods and deep
concern for their students.
Each year sever al exchange teachers have
given courses for our students – Kazushi
Nakada (Japan-Finland), Kaisa Koivisto
(Finland), Päivi Kekäläinen (Finland), Mark
Angus (England-Germany), Inguna Audere
(Latvia), Pavlina Cambalova Czech Republic), Gerhard Ribka (Germany), Ursula
Merker (Germany), Michael Rogers (USA),
Jen Blazina (USA), Krista Israel (Germany),
Marta Gibiete (Latvia), Valmantas Gutauskas
(Lithuania), to name just a few.
The aim is to bring the long tradition of glass
education in Estonia to a new level according to the demands of today’s art world.
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ЕФЕКТИ БАУГАУЗА ТА
ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ
ОЖ И В И Л И Б УД А П Е Ш Т С Ь К У
ШКОЛУ
B A U H A U S A N D C Z E C H O S L O VA K I A N E F F E C T S B R O U G H T
TO LIFE THE BUDAPEST SCHOOL

В Угорщині викладання майстерності
обробки художнього скла започаткували
Юлія Баторі та Дьордь З. Гач. Це стало
логічним продовженням повоєнного
руху в галузі промислового дизайну та
студійної обробки скла. Джулія Баторі
(1901-2000 рр.) була студенткою Мюнхенської академії та виявляла інтерес
до графічного мистецтва, а з 1929 року
основним об’єктом її роботи став дизайн
скла. Вона виїхала до Дессау, де самостійно працювала дизайнером скла та
відвідувала лекції в Баугаузі. З 1932 до
1939 року вона жила в Парижі, де заснувала власну студію – La Girouette. Вона
стала членом та постійним експонентом
«Осіннього салону». Серед її паризьких
робіт – декоративні панелі, скляні меблі,
дизайн інтер’єру, дрібні побутові та декоративні вироби. Усі її роботи зосереджені
на постатях або пов’язані з історіями з
особливим гумором, гідністю чи піднесенням. Вона втілювала свої задуми самостійно, повністю володіючи унікальним
поєднанням технологій різання, гравірування та піскоструминної обробки, що
стало її винаходом та фірмовим знаком. Її
ім’я почали пов’язувати з цим особливим
поєднанням технік, оскільки раніше ніхто
і ніколи не використовував технологію
промислової піскоструминної обробки в
художньому підході. Навіть французькі
критики використовували вираз «скульптор скла» - «reliefs du verre / sculpteur
en verre» - для опису її робіт, замість

ТОМАШ АБЕЛЬ
художник-скляр, член правління Угорського
товариства художнього скла

TAMÁS ÁBEL
Glass Artist, a Board Member of
the Hungarian Glass Art Society

Hungarian glass art education born by Julia
Bathory and Gyorgy Z. Gacs in the effect of
post-war industrial design and studio glass
movement.
Julia Bathory (1901-2000) was a student
in Munich at the academy with an interest
in graphic art, from 1929 her main concern was glass design. She left for Dessau
where on her own right she worked as a
designer in glass and she was attending
lectures at Bauhaus. From 1932 until 1939
she lived in Paris where she founded her
own studio – La Girouette. She became a
member and a permanent exhibitor of the
„Autumn Saloon”. Her Paris work includes
decorative panneau, glass furniture, interior
designs, small utilitarian and decorative
objects. All her works focus on figures or
relate stories with a special humour, dignity
or, in turn, the sublime. She achieved her
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терміну «прикладний художник» - «artiste
decorateur». У 1952 році вона заснувала
факультет скла у Середній школі образотворчого та прикладного мистецтва у
Будапешті, де у 1933 році Золтан Вересс
започаткував вечірні заняття для склоробів. Її основним принципом як викладача
була система, яка виникла у природних
формах, і реалізація потенціалу скла.
Оскільки Чехословаччина та Угорщина з
1948 року стали комуністичними країнами, угорські студенти отримали змогу
навчатися на факультеті скла Коледжу
прикладних мистецтв у Празі. Пал Пауліковіч, який підготував першу навчальну
програму факультету скла в Угорщині,
і Зуза Віда, яка стала останньою ученицею Юлії Баторі, навчались у Празі. Зуза
Віда відіграла ключову роль у підготовці
наступного покоління дизайнерів та
художників скла в середній школі в 19692011 роках як завідувач факультету скла
після Юлії Баторі.
Гьоргі З. Гач (1914-1978) – угорський
живописець і прикладний художник. З
1953 року він був завідувачем факультету декоративного живопису в Коледжі
прикладних мистецтв Будапешта, де у
1965 році він заснував факультет скла.
Він був експериментальним художником
і дизайнером та підтримував зв’язки з
видатними художниками угорського походження, що проживають за кордоном,
наприклад з Ніколасом Шеффером та Віктором Вазарелі у Франції. Це пробудило
в ньому інтерес до кінетичних та абстрактних мистецьких творів. У 1966-2010 рр.
завідувачем факультету скла був Золтан
Богус, який відіграв ключову роль разом
з Мартоном Горватом (викладачем, 19762009 рр.) і Габором Гонсалесом (керівником майстерні, 1970-2014 рр.) у навчанні
художників та дизайнерів скла.
Обидва рівні освіти (середня школа та
коледж) забезпечували активну технічну підтримку студентів у виготовленні
виробів зі скла. Оскільки майстерня та
студії інституту знаходились у окрузі
IX у Будапешті до 2017 року – лише за
300 метрів одне від одного – між двома
факультетами скла існував транзит та
зв’язок. В обох місцях наявна технологію
гарячого скла з газовою піччю, технологія теплого скла з електричними печами
та технологія холодного скла із шліфувальними, різальними та полірувальними
машинами. З 2019 року, з дворічним
перехідним періодом (доба MOME Z),
університет розмістився в оновленому
кампусі з новим технологічним парком –

designs on her own in full command of
unique combination of cutting, engraving
and sandblasting techniques which was her
invention and trademark. Her name was
associated with that special combination of
techniques as earlier she had never used
the industrial sandblasting technology in
artistic approach. Even the French critiques
used the expression of glass sculptor –
“reliefs du verre / sculpteur en verre” – to
describe her works instead of applied artist
– “artiste decorateur”. In 1952 she founded
the Glass Faculty at the Secondary School
of Fine Arts and Applied Arts in Budapest,
where evening studies of glassworker
existed since 1933 by Zoltán Veress. As a
teacher her guiding principle was a system
which originated in natural forms and the
realization of the potential of glass.
Since Czechoslovakia and Hungary
became communist countries after 1948,
therefore Hungarian students were able
to study at the glass faculty of the Collage
of Applied Arts in Prague. Pál Paulikovics
who prepared the first curriculum of the
Glass Faculty in Hungary and Zsuzsa Vida
who was the last student of Júlia Báthory were studied in Prague. Zsuzsa Vida
played a key role in the prepare of the next
generation of glass designers and artists
between 1969-2011 at the secondary
school as the headmaster of the Glass
Faculty after Júlia Báthory.
György Z. Gács (1914-1978) was a Hungarian painter and applied artist. Since
1953 he was the head of the Decorative
Painting Faculty at the Collage of Applied
Arts, Budapest, where he founded the
Glass Faculty in 1965. He was an experimental artist and designer, who was in
contact with significant artists of Hungarian
descent living abroad like Nicolas Schöffer
and Victor Vasarely in France. This caused
his interest in kinetic and op-art works of
art. The headmaster of the Glass Faculty
was Zoltán Bohus between 1966-2010
who played a key role together with Márton
Horváth (teacher, 1976-2009) and Gábor
Gonzales (workshop director, 1970-2014) in
the education of glass artists and designers.
Both education level (secondary school
and collage) were a wide range of technical support for glass making. As both
institute’s workshop and studios were at
the District IX in Budapest until 2017 – only
300 meters away – and there was a transit
and communication between the two glass
faculties. On both places you could find
the hot glass technology with gas powered
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MOME ONE/Майстерня (2016) та MOME
TWO/Медіа-цех і студія (2018), і з цим
настала нова доба також і для факультет скла. Його об’єднали з факультетом кераміки, кафедрою силікатів, але
внаслідок структурних змін він перетворився на кафедру дизайну та мистецтва
(угорською мовою: Tárgyalkotó/Виробів),
яка нещодавно об’єдналася з факультетом металообробки. Разом з оновленим
кампусом факультет скла також створив
нову студію в головному кампусі по вулиці
Цугліґеті, як було віддавна заплановано.
На початку заснування факультету скла,
через відсутність газопроводу на той час,
його відкрили біля колиски університету
– у знаковій будівлі в стилі модерн/сецесії
Музею прикладних мистецтв. З 2006 року
Університет прикладного мистецтва змінив свою назву на Університет мистецтва
та дизайну Моголи-Наги, Будапешт. Акцент факультету скла також змістився на
так зване автономне скло, яке привнесло
більш широке мислення у перспективі
образотворчого мистецтва, тоді як поруч
з ним завжди залишалося дизайнерське
та архітектурне мислення. Це сталося
вже за епохи Золтана Богуса і Мартона
Горвата, але посилилося за таких вчителів, як Іштван Чебе, Гьоргі Гаспар і Балаш
Сіпос. В останні роки факультет працює
з наступними викладачами: Петер Боркович, Гергелі Паттанюс, Янош Поляк у
новій майстерні. Його директор – Балла
Бенджамін. Нові можливості студії дозво-

furnace, the warm glass technology with
electric kilns and the cold glass technology with grinding, cutting and polishing
machines. Since 2019 with a two years of
transition (MOME Z age) the university occupied its renewed campus with brand new
technology park – MOME ONE / Workshop
House (2016) and MOME TWO / Media
and Studio House (2018) became a new
age also of the Glass Faculty. It has been
formed together with the Ceramic Faculty
the Silicate Department, but under a structural change it has forming the Design and
Art Department (in Hungarian: Tárgyalkotó /
Object Maker) recently joined together with
the Metalwork Faculty. With the renewed
campus the Glass Faculty has a new studio
at the Zugligeti út main campus, as it was
originally planned always. At the beginning
of the Glass Faculty foundation with the
lack of the gas pipeline at the time it was
set up at the cradle of the university – in the
iconic Art Nouveau / Secession building of
the Museum of Applied Arts.
Since 2006 the University of Applied
Arts changed its name to Moholy-Nagy
University of Art and Design, Budapest.
The Glass Faculty also changed its main
focus to the so-called autonomous glass
which brought wider thinking in the fine art
perspective, while next to it the design and
architectural thinking always stayed. That’s
happened already under the Zoltán Bohus
and Márton Horváth era, but got stronger under the following teachers: István
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ляють відкрити широкий спектр перспектив кожній галузі – дизайну, мистецтва та
архітектури. Від самого початку навчання
студентам надається всебічна підтримка,
покликана допомогти їм досягти досконалості у своїй майстерності. Завдяки стипендії Еразма в галузі навчання мистецтву
обробки декоративного скла в Угорщині
з’явилися нові зв’язки та впливи. Ця
стипендія передбачає навчання наших
студентів протягом одного семестру в
іншому університеті Європейського Союзу. Ця можливість відкрила для угорських студентів факультету скла Чехію,
Ірландію, Данію, Фінляндію та Естонію. У
місцевому викладанні майстерності скла
ключову роль відіграють середні школи
у сільській місцевості, такі як школи у
Капошварі, Ньєредьгазі, Печі та Дьєрі.
Міжнародний успіх угорського мистецтва
скла не був би можливим без його міцної
освітньої бази та підтримуючої некомерційної асоціації – Угорського товариства
художнього скла, яке діє з 1996 року і
організовує місцеві та міжнародні групові
виставки і сприяє популяризації угорського художнього скла. Угорське художнє
скло набуло різноманітності завдяки своїм
«проміжним» географічним, технологічним,
промисловим аспектам у різних сферах
– архітектурі, дизайні та мистецтві – і з
самого початку здобуло собі репутацію на
міжнародній арені. Ключовим елементом
завжди була столиця Угорщини – Будапешт – та її роль у навчальних закладах, де
викладається майстерність обробки скла,
які закінчила величезна кількість студентів (близько 200). Також Будапештський
регіон є основною домівкою художників і
дизайнерів скла, де вони живуть і працюють, тому ми можемо просто назвати це
явище Будапештською школою.

Czebe, György Gáspár, Balázs Sipos. In
the recent years the faculty operates with
the following teachers – Péter Borkovics,
Gergely Pattantyús, János Polyák – in its
new workshop – director: Balla Benjamin
– and new studio possibilities try to provide
a wide range of perspectives in every field –
design, art, architectural – at the beginning
of the studies and support the students in
what they are the best.
New connections and effects came into
Hungarian glass art education by the
Erasmus scholarship, which was made
to exchange into the European Union for
one semester at another university. This
possibility connected Hungarian glass students to Czech Republic, Ireland, Denmark,
Finland and Estonia.
In the local glass education playing key rule
the secondary schools in the countryside
such as in Kaposvár, Nyíregyháza, Pécs
was and in Győr still.
The international success of Hungarian glass
art couldn’t exist without its strong base of
education and the supportive nonprofit association – the Hungarian Glass Art Society
– which operate since 1996 and organize
local and international group exhibitions
and help to promote Hungarian glass art.
Hungarian glass art became diverse thanks
to its “in between” geographical, technological, industrial aspects in various fields
– architectural, design and art – and built
up its reputation from the beginning at the
international scene. The key element was
always Hungary’s capital city – Budapest –
and its role in glass education where a huge
amount of students graduated (about 200).
Also the Budapest region is the main home
of the glass artists and designers where they
living and working, so we can simply call this
phenomenon the Budapest School.

Рекомендована література:
Барабаш, Лайош. «Сучасне угорське декоративне скло – Будапештська школа». У
«БОТОС», Петер Ботос, 159-171. Будапешт:
Мистецьке товариство відкритих структур
Будапешт, 2020 р.
Варга, Вєра. «Баторі Юлія, Париж-Будапешт». Будапешт: Музей прикладного
мистецтва, 1993 р.
Бохус, Золтан. «Az Üveg szak rövid
történet». У «100 років викладання техніки
роботи з керамікою, 50 років викладання техніки роботи зі склом», 83-86. За
редакцією Кадасі Еви. Будапешт: MOME
Szilikát Tanszék - Університет мистецтва та
дизайну Мохоли-Нагі, 2010 р.

Applied and recommended literature:
Barabás, Lajos. “Contemporary Hungarian
Glass Art – The Budapest School” In BOTOS,
Péter Botos, 159-171. Budapest: Open Structures Art Society Budapest, 2020.
Varga, Vera. Báthory Júlia, Paris-Budapest.
Budapest: Museum of Applie d Arts, 1993.
Bohus, Zoltán. “Az Üveg szak rövid ténete”
In 100 éves kerámia oktatás, 50 éves üveg
oktatás / 100 years of ceramic education, 50
years glass education, 83-86. Edited by Kádasi Éva. Budapest: MOME Szilikát TanszékMoholy-Nagy University of Art and Design,
2010.

24 ▪ e u r o p e a n ▪ g l a s s ▪ e d u c a t i o n

e u r o p e a n ▪ g l a s s ▪ e d u c a t i o n ▪ 25

ЗАСА ДНИЧІ ІДЕЇ ОСВІТНЬОЇ
Д І Я Л Ь Н О С Т І С Т УД І Ї
Х УД О Ж Н Ь О Г О С К Л А В
АКА ДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ У
Б Р АТ И СЛ А В І
FUNDAMENTAL IDEAS OF EDUCATIONAL ACTIVIT Y OF
ARTISTIC GLAS S STUDIO AT THE ACADEMY OF FINE ARTS
A N D D E S I G N I N B R AT I S L AVA

Академія образотворчого мистецтва та
дизайну у Братиславі провадить активну
освітньо-наукову діяльність у відповідності до найактуальніших вимог сучасності.
Акцентуючи на значенні поєднання технічних інновацій та традиційних мистецьких підходів, виводимо напрямок діяльності, який базується на ідейних засадах
сучасного мистецтва. Ми заохочуємо у
навчальному процесі ефективне співіснування дослідницької і творчої складової.
Саме тому здобутки Академії образотворчого мистецтва та дизайну у Братиславі (ред.– далі АОМД) відображаються у
технологічних пошуках, розвитку культури
та формуванні «мистецької грамотності».
Звертаючись безпосередньо до діяльності Студії художнього скла, варто наголосити, що навчальна програма вміщує
й історичний аспект скловиробництва і
сучасні практичні розробки ужиткового
спрямування, дизайн продукції. Освітній
процес вирізняється індивідуальним підходом до студентів, а також особливою
гнучкістю, яка проявляється в можливості
обирати та випрацьовувати власний авторських стиль. У Студії художнього скла
АОМД пропонується навчання на освітніх
рівнях «Бакалавр» та «Магістр», програми

ПАТРІК ІЛЛО
завідувач студії художнього скла Академії
образотворчого мистецтва та дизайну у
Братиславі

PATRICK ILLO
Professor, Head of the Glass Art Studio, Academy of Fine Arts and design in Bratislava

The Academy of Fine Arts and Design in
Bratislava conducts active educational
and scientific activities in line with the most
current requirements. Emphasizing the
importance of combining technical innovations and traditional artistic approaches, we
deduce the direction of activity based on
the ideological foundations of contemporary
art. We encourage the effective coexistence
of research and creative components in
the educational process. That is why the
achievements of the Academy of Fine Arts
and Design in Bratislava (ed. – hereinafter
the AFAD) are reflected in technological
research, cultural development, and the
formation of “artistic literacy”.
As regards the operations of the Art Glass
Studio, it should be emphasized that the
curriculum includes the historical aspect of
glassmaking and modern practical developments in the applied field, as well as the
product design. The educational process
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яких різняться у своїх фінальних цілях.
Впродовж бакалаврату студенти знайомляться з теоретичними та практичними аспектами усіх базових видів обробки скла:
шліфування, гутна техніка, металургічна
обробка скла тощо. Також цей освітній
рівень вирізняється тісною співпрацею
майбутніх митців і педагогів, які, у свою
чергу, наголошують на взаємозв’язку
філософських концептів і техно логій у
кожній семестровій роботі.
Студенти навчаються розробляти ужиткові твори та проєкти для застосування
у масовому виробництві, зокрема, на
склозаводах та як частини архітектурного
вирішення інтер’єрів і екстер’єрів. Для
реалізації завдань безпосередньо на виробництві важливою є співпраця молодого спеціаліста з експертом (майстром або
технологом). У процесі виконання завдань,
пов’язаних із образотворчим «вільним»
мистецтвом, студенти стають неупередженими у виборі техніки та матеріалу,
усвідомлюючи, що скло – один з варіантів
медіуму втілення творчих ідей.
На освітньому рівні «Магістр» можливе продовження навчання за обраним

is characterized by an individual approach
to students, as well as a special flexibility,
which is manifested in the ability to choose
and develop the author’s style. The AFAD
Art Glass Studio offers training at the
educational levels of the Bachelor and the
Master, the curricula of which differ in terms
of their ultimate goals.
During the Bachelor’s studies, students
learn the theoretical and practical aspects
of all basic types of glass processing, such
as grinding, glass foundry technique, metallurgical glass processing, etc. Also, this
educational level is characterized by close
cooperation of future artists and teachers,
who, in turn, emphasize the relationship of
philosophical concepts and technologies in
each semester work.
Students learn to develop applied works
and projects for use in mass production, in
particular, in glass factories and as a part
of the architectural solution for interiors and
exteriors. The cooperation of a young apprentice with an expert (master or technologist) is important for the implementation of
tasks at the production site. When performing assignments related to fine “free” art,
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напрямком: прикладне або образотворче
мистецтво художнього скла. Програма
навчання «Образотворчого художнього
скла» базується на концептуальній складовій творчості. Тут пропагується відкритість
до експерименту, використання різноманітних актуальних тенденцій і мистецьких і
не художніх, а також застосування медіа.
Освітня програма «Прикладного мистецтва художнього скла» скерована на вдосконалення навиків у створенні ужиткових
творів. Навчальний план включає безпосередню роботу з проєктами для конкретних
скловиробництв з визначеним дизайном,
маркетинговою стратегією і бізнес-цілями.
Перевагою тут є можливість для студента
включити кінцевий продукт своєї діяльності в портфоліо. Підсумовуючи, магістерська програма має на меті підготовку
висококваліфікованих кадрів у царині
дизайну художнього скла й образотворчого декоративно-прикладного мистецтва.
Студія художнього скла створює
сприятливі умови для розвитку творчих
особистостей. Ми пропагуємо заохочення індивідуальних пошуків студентів, які
уможливлюють інтелектуальне переосмислення поставлених завдань. Творчі
успіхи випускників, які представляють
Студію художнього скла АОМД і на словацькій мистецькій арені, і на зарубіжній,
мотивують нас до постійного вдосконалення нашої освітньої діяльності.

students become impartial in the choice of
technique and material, realizing that glass
is one of the media for embodiment of
creative ideas.
At the Master’s educational level, a student
may continue training in the chosen field,
applied or fine art glass. The curriculum of
Fine Art Glass is based on the conceptual
component of creativity. It promotes openness to experimentation, the use of various
current trends, both artistic and non-artistic,
as well as media.
The curriculum of Applied Art of Art Glass is
aimed at improving skills in creating applied
works. The curriculum includes direct work
with projects for specific glassworks with
a specific design, marketing strategy, and
business goals. Its advantage is that a
student may include the final product of
its work into his/her portfolio. In brief, the
master’s program aims at training a skilled
expert in the field of art glass design, as
well as fine arts and crafts.
The studio of art glass creates favorable
conditions for the development of creative
personalities. We promote the encouragement of individual searches of students,
which allow intellectual rethinking of the
tasks. The creative successes of the graduates, who represent the AFAD Art Glass
Studio both in the Slovak art arena and
abroad, motivate us to improve our educational activities continuously.
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У Н І В Е Р С И Т Е Т А Н А Д О Л У,
ФА К УЛ ЬТ Е Т О Б Р АЗ ОТ В О Р Ч О Г О
МИСТЕЦТВА, КАФЕДРА СКЛА
A N A D O L U U N I V E R S I T Y F I N E A R T S F A C U LT Y
G L AS S D E PA R T M E N T

З 2000-х років скло стало в Туреччині популярною темою в освітньому контексті,
зокрема в галузі мистецтва та дизайну, як
у професійній мистецькій освіті (у вищих
навчальних закладах та на факультетах),
так і в якості спеціальних освітніх заходів (фонди, асоціації та приватні школи).
На 58 факультетах образотворчого
мистецтва в Туреччині діє 11 підрозділів, які пропонують комбіновану освіту
під назвою «кераміка та скло» на рівні
бакалаврату. Єдиною кафедрою, на якій
викладається мистецтво роботи зі склом
та спеціальною програмою в Туреччині, є
кафедра скла факультету образотворчого мистецтва Університету Анадолу, яка
була створена у 2004 році.
Процес створення кафедри розпочався у
2000 році. Друк Валькеман, син Сибрена
Валькемана, який заснував Школу скла
в Амстердамі, Нідерланди, та доцент
Екрем Кула, керівник програми скла на
кафедрі кераміки факультету образотворчих мистецтв Університету Анадолу,
у 2001 році ініціював проект навчання по
15 студентів на рік у приміщенні площею
550 м2. Кафедра розпочала надання
освітніх послуг у 2004-2005 навчальному
році1. Професор д-р Енгін Атач, який
був ректором Університету Анадолу, і
професор д-р Атілла Атар, яка на той час
була деканом факультету образотворчих
мистецтв, надали неоціненну підтримку та
здійснили значний внесок у цей процес
становлення. Однак створення кафедри

МУСТАФА АГАТЕКІН
професор, керівник кафедри скла

MUSTAFA AĞATEKIN
Professor, Head of Glass Department

As of 2000s in Turkey, glass has been a
popular subject in educational contexts
focusing on art and design: as vocational
art education (at high school and faculty
levels) and as special education activities
(foundations, associations and private
schools). There are 11 units in 58 fine arts
faculties in Turkey offering combined education under the name of “ceramics and
glass” at undergraduate education level.
The only department that offers glass
education as an independent department
and program in Turkey is Glass Department of Anadolu University Fine Arts
Faculty, which was established in 2004.
The establishment process of the department started in 2000. Druk Valkeman, the
son of Sybren Valkeman who established
School of Glass in Amsterdam Netherlands, and Assoc. Prof. Ekrem Kula,
the head of Glass Program at Ceramics
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потребувало нових викладачів та адміністративного персоналу для координації
роботи майстерень та практичних занять.
Тому, професор Мустафа Агатекін, який
є нинішнім керівником кафедри, надалі
допомагав Кану Бозкурту та Екрему Кулі
у цьому процесі.
Кафедра скла факультету образотворчих мистецтв Університету Анадолу
пропонує два освітніх рівня викладання
технік роботи зі склом: бакалаврат та
аспірантуру. Щороку проводиться спеціальний тест на обдарованість, за результатами якого 15 студентів вступають на
бакалаврат і 8 студентів на аспірантуру.
Загалом 101 студент закінчив бакалаврат і 19 студентів – аспірантуру (магістерська програма кафедри скла була
створена у 2009 р.). Більшість випускників відкривають власні студії та займаються у них комерційною і мистецькою
діяльністю, працюють в державних
закладах як викладачі та консультанти,
або стають академіками в університетах.
Такої програми для кафедри скла не існує в жодному іншому університеті Туреччини, якщо врахувати її зміст, навички, які
вона розвиває, та цілі програми. На цій
кафедрі ведеться викладання технік роботи зі склом, зосереджене на художній
культурі та візуальних образах, а також
на тому, як їх розуміти та інтерпретувати. Програма навчання дає студентам
знання про скляні матеріали, техніки та

Department of Anadolu University Fine
Arts Faculty, initiated a project in 2001
to teach 15 students in a year in an area
of 550 m2. The department started to
provide educational services in 2004-2005
academic year1. Prof. Dr Engin Ataç, who
was the rector of Anadolu University, and
Prof. Dr. Atilla Atar, who was the dean of
Fine Arts Faculty at that time, provided
invaluable support and made considerable contributions to this establishment
process. However, the establishment of
the department required new academic
staff and administrative staff to manage
workshops and practices. Therefore, Prof.
Mustafa Ağatekin, who is the current head
of the department, assisted Can Bozkurt
and Ekrem Kula in this process later on.
Anadolu University Fine Arts Faculty Glass
Department provides glass education
at two educational levels: undergraduate and graduate education. A special
talent test is administered every year to
admit 15 students for the undergraduate
education and 8 students for the graduate program. A total of 101 students
have graduated from the undergraduate
program and 19 students from the graduate program so far (Glass Department
Master’s Program was established in
2009) Most of the graduates open their
own studies and carry out commercial
and artistic activities in these studios,
work in state-run institutions as trainers
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методи роботи зі склом через теоретичні та практичні курси. З 3-го семестру
в рамках програми запроваджуються
курси на вибір для подальшого розвитку
спеціалізації. Курси, які входять до складу
програми, можна класифікувати за 6
основними назвами:
•Мистецтво, дизайн та культура
•Видування скломаси
•Пічна техніка
•Полум’яна техніка
•Техніка холодного скла
•Технологія скла та його хімічна структура
Навчання на кафедрі триває 4 роки, і
студенти здають іспити за всіма курсами, які вони проходять за 4 років,
та здобути мінімум 240 кредитів ECTS,
перш ніж закінчать навчання. На додаток
до основних категорій курсів, згаданих
вище, існують курси для заохочення та
підтримки саморозвитку наших студентів
у різних сферах. Більше того, студенти
кафедри скла також можуть виконати
другорядну програму, вивчати програму іншої спеціалізації, або пройти курси
інших програм факультету.
Кафедра має обладнання та студії, де
на практичних курсах викладаються основні техніки формування скла. Технічна
інфраструктура кафедри включає у себе
студії, де на практиці втілюють технології
видування скломаси, пічної, полум’яної та
холодної обробки скла, а також дослідницькі лабораторії, у яких студенти зосе-

and counsellors or become academicians
at universities.
Such a glass department program does
not exist in any other universities in
Turkey when we consider its content, the
skills developed and program objectives.
This department offers a glass education
focusing on artistic culture and visual
thoughts as well as how to understand
and interpret them. The program teaches
knowledge of glass materials, techniques
and methods through theoretical and
practical courses. The program is enriched with elective courses as of the 3rd
semester to ensure specialization. The
courses offered in the program can be
categorized under 6 main titles:
•Art, design and culture
•Hot glass blowing
•Kiln techniques
•Flameworking
•Cold glass techniques
•Glass technology and its chemical
structure
Education in the department lasts 4 years
and students are required to pass all the
courses they take in 4 years and complete
minimum 240 ECTS credits so that they
can graduate. In addition to the main categories of courses mentioned above, there
are courses to encourage and support our
students’ self-developments in different
fields. Moreover, Glass Department students can also do a minor program, attend
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реджуються на вивченні технології скла та
його хімічній структурі. Студенти можуть
користуватися цими приміщеннями як під
час уроків, так і в позаурочний час.
У секції гарячого скла у майстерні
кафедри розташовані два плавильних
баки ємністю 100 кг, гаряча скловарна
піч потужністю 75 кг, та гаряча склоплавильна піч з розсувними дверцятами, три
апарати TROMELS та відпалювальна піч.
У цій секції студенти можуть вправлятися
у видуванні, розливанні та формуванні
скломаси. У секції, де практикуються пічні
техніки, розташовані три формувальні
печі з передніми дверцятами, три сушильні печі з верхніми дверцятами, та емальо-

a second major program or take courses
from other programs in the faculty.
The department has equipment and
studios where basic glass shaping techniques are taught in practical courses.
The technical infrastructure of the department involves studios where hot glass
blowing, kiln, flameworking and cold
glass techniques are thought in practice
and research laboratories that focus on
glass technology and its chemical structure. Students can use these facilities
during lessons and out of class hours.
The hot glass section of the department
workshop includes two melting tanks
of 100 kg capacity, a hot glass cast kiln
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вана піч. Крім того, тут знаходиться студія
штукатурних робіт, а також столи для
різання скла і ванна для миття скла. У цій
секції студенти можуть вправлятися у різних техніках, таких як плавлення, отримання декоративного скла методом спікання,
стікання та лиття у піщану форму.
У секції полум’яної обробки скла є
окси-факел, на якому одночасно можуть
працювати 10 студентів, і відпалювальна
піч. Полум’яний пістолет дозволяє працювати з киснем і газом. У цій секції студенти можуть вправлятися у виготовленні
бісеру, видуванні та вільному формуванні.
У секції для холодної обробки скла є
різні машини, що використовуються
для різання, гравірування, вишкрібання, свердління, шліфування, обробки
наждачним папером та полірування.
Крім того, наявна піскоструминна
машина та лазерна машина, керування якими здійснюється за допомогою
комп’ютера, і які здатні пробивати двота тривимірні скляні блоки.
У секції, присвяченій технології скла та
його хімічній будові, є піч для плавлення
скла, піч для відпалу, експериментальна
піч, машина для нанесення електронного
покриття, горизонтальна шліфувальна
машина, рН-метр, обладнання для вимірювання провідності та два пристрої для
виявлення напруги.
Кафедра зробила важливий внесок у
спроби висунути Ескішехір на перший
план в галузі скла у Туреччині. Вона
також надала та продовжує надавати
неоціненну підтримку своїм викладачам,
студентам та випускникам у створенні
Музею сучасного мистецтва скла муні-

of 75 kg capacity and a four-pot hot
glass-melting kiln with a sliding door,
three TROMELS and an annealing kiln.
Students can practice hot glass blowing,
hot glass casting and hot glass shaping
activities in this section. In the section
where kiln techniques are practiced are
three shaping kilns with a front door, three
fusion kilns with an upper-door and an
enamel kiln. In addition, there is a plasterwork studio as well as glass cutting
tables and a glass-washing booth. In this
section, students can practice various
techniques such as fusion, pate de verre,
slumping and sand casting.
In the glass flameworking section, there is
oxy torch unit, where 10 students can work
at the same time, and an annealing kiln.
Flame gun unit can work with oxygen and
gas. Students can practice bead making,
blowing and free shaping in this section.
In cold glass making section, there are various machines used for cutting, engraving,
scraping, drilling, grinding, sandpapering
and polishing purposes. In addition, there
is a sandblasting machine and a computer-operated laser machine that can pierce
in 2 and 3 dimensional glass blocks.
In the section related to glass technology
and its chemical structure are a glass
melting kiln, an annealing kiln, an experiment kiln, an electron coating machine, a
horizontal grinder, ph-meter, conductivity
measurement equipment and two stress
detection devices.
The department has made important contributions to the attempts to foreground
Eskisehir in the field of glass in Turkey.
It has also provided and is still providing
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ципалітету Ескішехір та Студії гарячого
формування скла муніципалітету Одунпазари, а також в організації Міжнародних фестивалів гарячого формування
скла Одунпазарі (перший фестиваль
відбувся у 2012 році)
Такий внесок і підтримка у галузі скла,
починаючи з 2000-х років, не обмежується лише Ескішехіром. Наступні організації
також відіграють важливу роль у виявленні та розвитку потенціалу художньої
обробки скла у країні: виставки Cam
Dostlari Grubu (Група друзів зі скла),
організовані в семи містах, включаючи
Ізмір, Стамбул, Анкару, Антаю та Ескішехір у 2005-2010 роках; Бієнале «Денізлі»,
присвячені склу, що проводяться з 2012
року, та захід Cama Yolculuk (Подорож до
скла), організована в Бурсі у 2018 році, у
співпраці з Фондом культури, мистецтва
та туризму Бурси Крім того, кафедра
виконувала проекти з дизайну скляної
упаковки під назвою “ucuncul mudaheleler”
(третинні втручання) за участі студентів четвертого курсу та у співпраці між
кафедрою скла Університету Анадолу
та компанією Turkish Bottle and Glass
Factories Inc. У цьому відношенні кафедра
скла факультету образотворчого мистецтва Університету Анадолу виконувала і
виконує свої обов’язки як на індивідуальному, так і на інституційному рівні як одна
з найважливіших зацікавлених сторін у
галузі скла в Туреччині. Ми сподіваємось
вдосконалити свою роботу через співпрацю з університетами всього світу, де
викладаються техніки роботи зі склом, та
об’єднати наших студентів з іноземними за
допомогою спільних проектів.

invaluable support with its academic staff,
students and graduates for the establishment of Eskisehir Municipality Modern Glass Art Museum and Odunpazari
Municipality Hot Glass Studio as well as
the organization of International OdunpazariHot Glass Festivals (the first festival
was held in 2012)
Such a contribution and support for the
field of glass as of 2000s is not limited
to Eskisehir. The following organizations
are also important in discovering and
extending the artistic potential of glass in
the country: Cam Dostlari Grubu (Glass
Friends Group) exhibitions organized in
seven cities including izmir, istanbul, Ankara, Antaya and Eskisehir between 2005
and 2010; Denizli Glass Biennials held
since 2012 and Cama Yolculuk (Travel to
Glass) activity organized in Bursa in 2018
in collaboration with Bursa Culture, Art
and Tourism Foundation In addition, the
department carried out projects on glass
package design titled “ucuncul mudaheleler” (tertiary interventions) with the
participation of fourth year students and
in collaboration between Anadolu University Glass Department and Turkish Bottle
and Glass Factories Inc. In this respect,
Anadolu University Fine Arts Faculty Glass
Department has fulfilled and is fulfilling its
responsibilities both at individual and institutional level as one of the most important stakeholders in the field of glass in
Turkey. We hope to improve our struggle
through global collaborations with universities offering glass education and bring
our students together with other students
abroad through joint projects.
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УКРАЇНСЬКА ВИЩА ШКОЛА
Х УД ОЖ Н Ь О Г О С К Л Я Р С Т В А :
СЬОГОДЕННЯ, ВИКЛИКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
UKRAINIAN HIGHER SCHOOL OF ARTISTIC GLASS
M A K I N G : T H E P R E S E N T, C H A L L E N G E S A N D P R O S P E C T S
МИХАЙЛО БОКОТЕЙ
доктор філософії, завідувач кафедри художнього
скла ЛНАМ, Директор Музею скла у Львові,
головний редактор журналу “7UA”

MYKHAYLO BOKOTEY
Doctor of Philosophy, Head of Glass Art
Department of LNAA, Director of Glass Museum in
Lviv, editor in chief of “7UA” magazine

40 ▪ e u r o p e a n ▪ g l a s s ▪ e d u c a t i o n

Скло – один з найстарших матеріалів,
які людина навчилася виготовляти і
обробляти ще чотири тисячоліття тому.
Художнє скло – один з наймолодших
видів образотворчого мистецтва, історія
якого розпочинається у другій половині
ХХ ст. з моменту поширення у світі міжнародного студійного руху. У світовому
авторському склярстві вирізняються
національні школи, співвіднесені з особливостями культури тієї чи іншої країни.
При цьому зберігаються дві основні
тенденції: перша опирається на традиції
класичної спадщини, друга – пов’язана з еволюцією сучасного візуального
мистецтва та зміцненням ролі художників-склярів у цьому процесі.
Одним з найвизначніших осередків гутного скловиробництва радянської епохи,
на базі якого формувалась ідентичність
львівської гути впродовж кінця ХХ – початку ХХІ ст., була Львівська експериментальна кераміко-скульптурна фабрика.
Власне тут культивували й розвивали
традиції класичного українського гутництва, виховували нові покоління склоробів. Наприкінці 1980-х років на фабриці
працювали кілька десятків висококваліфікованих гутників, серед яких такі корифеї
як М. Павловський, Й. Гулянський, О.
Гера, І. Мацієвський, Я. Мацієвський, Р.
Жук, Б. Валько, І. Шуманський, В. Білоус
та ін. Власне тут щороку виховували
щонайменше десяток молодих майстрів і
саме це підприємство, до моменту свого
занепаду та припинення існування в 2005
р., стало базою для проведення Міжнародних симпозіумів гутного скла. Регулярні зустрічі художників з усього світу
на базах українських склопідприємств
розпочалися з ініціативи одного з піонерів
студійного руху, засновника Музею скла
у Львові, патріарха львівської школи
художнього склярства, багатолітнього
очільника кафедри художнього скла і
Львівської національної академії мистецтв
професора Андрія Бокотея, чиє ім’я входить у перелік найвідоміших у світі митців.
Історія одного з найяскравіших явищ у
культурно-мистецькому просторі України – Міжнародних симпозіумів гутного
скла у Львові – розпочалася 1989 р. За
традицією він відбувається кожні три
роки. Від 1989-го до 2019 рр. участь у
заходах взяли понад 350 художників,
мистецтвознавців, власників галерей
та працівників музеїв із 32 країн. Кожен
художник, учасник симпозіуму, має змогу
працювати біля гутних печей з бригадою
висококваліфікованих майстрів-гутників.

Glass is one of the oldest materials that a
man learned to produce and process four
millennia ago. Glass art is one of the youngest kinds of fine arts, the history of which
began in the latter half of the 20th century
since the spread of the international studio
movement over the world. The world author’s glassmaking distinguishes the national
schools related with the peculiarities of culture of this or that country. Therewith there
are two main trends: the first one is based
on the traditions of classical heritage, the
second one is connected with the evolution
of contemporary visual art and strengthening
of glass artists’ role in this process.
One of the most significant centre of blown
glassmaking of Soviet era, on the basis of
which the identity of Lviv blown glassworks
was forming during the late 20th – early 21st
century, was Lviv Experimental Ceramic and
Sculpture Factory. This was here, where traditions of Ukrainian classical glass blowing were
grown and developed, the new generations
of glass-makers were brought up. At the
end of the 80s, several dozen highly qualified
glass blowers worked at the Factory, among
which are such coryphaei as M. Pavlovskyi,
Y. Hulianskyi, O. Hera, I. Matsievskyi, Y. Matsievskyi, R. Zhuk, B. Valko, I. Shumanskyi, V.
Bilous and others. Exactly here at least ten
young masters were educated each year,
and exactly this enterprise till the moment
of its decline and discontinuation in 2005 became the basis for holding the international
blown glass symposiums. Regular meetings
of the artists from all over the world on the
bases of Ukrainian glassmaking enterprises
began due to the initiative of one of the pioneers of the studio movement, the founder
of the Glass Museum in Lviv, the patriarch of
Lviv school of artistic glassmaking, head of
the Glass Art Department and Lviv National
Academy of Arts of many years, professor
Andrii Bokotey, whose name is in the list of
the most famous artists of the world.
The history of one of the brightest phenomena in cultural and artistic area of Ukraine,
the International Blown Glass Symposiums
in Lviv, started in 1989. Traditionally, it takes
place every three years. From 1989 to 2019,
more than 350 artists, art historians, gallerists and museum workers from 32 countries
participated in these events. Each artist, participant of the symposium has an opportunity
to work near hot glass furnaces with a team
of highly qualified glass blowers. According
to the results of the work, an exhibition is
held, and the exhibited works remain in the
city as a present. Today the unique collection
of the compositions includes more than 500
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За результатами роботи відбувається
виставка, а експоновані твори залишаються в дарунок місту. Сьогодні унікальна
колекція зібраних композицій налічує понад 500 одиниць і зберігається у фондах
Національного музею у Львові ім. Андрея
Шептицького та Музею скла.
Симпозіуми відіграли роль значущого
освітнього механізму в процесі підготовки фахівців у галузі скловиробництва
та декоративного мистецтва загалом.
Саме завдяки змінам, які 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.
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. завершилось створення кафедри як
самостійної структурної одиниці. Утворення нового підрозділу мало також на
меті забезпечення фахівцями створеного
в 1963 р. на Львівській кераміко-скульптурній фабриці цеху художнього скла.
Для покращення технологічної підготовки студентів та оволодіння практичними
навиками роботи в матеріалі у 1973 р. у
відділенні художнього скла було збудовано єдину в Україні навчально-експериментальну скловарну піч, яка функціонує
до сьогодні. У різні роки тут працювали
майстри-гутники В. Іванцов, М. Завадовський, Я. Мацієвський, Я. Зима, А. Гоголь,
В. Білоус, Д. Климків, В. Сокольський,
Я. Горинь та ін.
Окрім навчальних завдань, гутна піч
кафедри художнього скла в радянський період працювала як невелике
виробниче підприємство. Тут виготовлялась дещо відмінна від фабричної
продукція, проте на противагу ЛЕКСФ
кабінет зразків зберігся в ідеальному
стані разом із проєктною документацією і становить повноцінне джерело для
наукового дослідження.
Першим завідувачем кафедри став
Ф. Ткаченко, а згодом її очолювали
А. Соболєв, М. Тарнавський, Б. Галицький, А. Бокотей, С. Мартинюк, Б. Васильців, Ф. Черняк та О. Звір. З часу заснування і до наших днів колектив пройшов
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pieces and is stored in the funds of Andrey
Sheptytsky National Museum in Lviv and the
Glass Museum.
Symposiums had had the role of a significant
educational mechanism in the process of
training specialists in the field of glassmaking and decorative art in general. Thanks
to the changes happened in the context of
expansion of the international movement of
studio glass in the world, the driving factor of
which on the territories of former USSR were
the International Blown Glass Symposiums
in Lviv, the meaningful innovations in methodological support of all higher education
institutions took place in Ukraine, Russia,
Lithuania, Latvia, Belorussia, Georgia, Estonia and other countries.
The history of creation of the only in Ukraine
Glass Art Department of Lviv National Academy of Arts began from the experiment, when
in 1961 a small division of art processing of
plastics and glass was opened. In 19631964, the foundation of the Department as
an independent structural unit was finished.
The establishment of a new subdivision was
aimed as well to provide the art glass department at Lviv Ceramic and Sculpture Factory,
formed in 1963, with specialists. In 1973, at
the division of glass art, the only training and
experimental glass-melting furnace in Ukraine,
which works until today, was built to improve
the technological training of the students
and to master the practical skills of working
with material. In different years, the following
glass blowers: V. Ivantsov, M. Zavadovskyi,
Y. Matsievskyi, Y. Zyma, A. Hohol, V. Bilous,
D. Klymkiv, V. Sokolskyi, Y. Horyn and others
worked here.
In addition to educational tasks, the hot glass
furnace of the Glass Art Department operated as a small manufacturing enterprise in
the Soviet period. Here the products slightly
different from the factory one was made, but
in opposition to Lviv Experimental Ceramic
and Sculpture Factory, the sample cabinet
together with the design documentation is
preserved in perfect condition and is a complete source for scientific research.
The first head of the Department was F. Tkachenko, then it was headed by A. Soboliev,
M. Tarnavskyi, B. Halytskyi, A. Bokotey,
S. Martyniuk, B. Vasyltsiv, F. Cherniak and
O. Zvir. Since its foundation and until the
present day, the staff has travelled a long way,
and the pedagogical concept, as well as the
creative work of the teachers, students and
graduates, demonstrated the evolution of Lviv
glass art of the latter part of the 20th century.
Today the following educational and creative workshops functionate at the Glass Art
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значний шлях, а педагогічна концепція,
так само як і творчість викладачів,
студентів та випускників, відобразили
еволюцію львівського художнього скла
другої половини ХХ століття.
Сьогодні на базі кафедри художнього
скла ЛНАМ функціонують навчально-творчі майстерні: гутна піч, холодної обробки, термічного формування,
вітража та розпису, технології скла,
допоміжних матеріалів. Освітній процес
забезпечують висококваліфіковані педагоги: професор А. Бокотей, доценти
М. Лосик і О. Звір, старші викладачі
Б. Яворський, О. Принада, О. Шевченко, А. Петровський, М. Бокотей і викладачі О. Іванишин, О. Якимова,
А.Солецький та Г. Сарваш. Якісна робота навчальних майстерень забезпечується її керівниками: Ю. Угрином, Б. Левків,
Р. Якубовичем, Л. Литвин, Л. Сікачем.
Майстерні кафедри стали базою для
виконання творчих робіт студентів у рамках симпозіумів 1992-2010 рр., а у 2013,
2016 і 2019 рр. основною платформою
для роботи іноземних учасників.
У студентських міні-симпозіумах брали
участь групи молодих митців з Росії,
Угорщини, Латвії, Литви, Білорусі, Польщі,

Department of LNAA: hot glass furnace, cold
glass finishing, thermal shaping, stained glass
and painting, glass processing and auxiliary
materials. The following highly qualified pedagogues as: Professor A. Bokotey, docents
M. Losyk and O. Zvir, senior lectures
B. Yavorskyi, O. Prynada, O. Shevchenko,
A. Petrovskyi, M. Bokotey and lectures
O. Ivanyshyn, O. Yakymova, A.Soletskyi and
H. Sarvash provide the educational process.
Quality function of education workshops is
provided by their heads such as Y. Uhryn,
B. Levkiv, R. Yakubovych, L. Lytvyn,
L. Sikach. The workshops of the Department became the basis for performance of
creative works by the students within the
frames of the Symposiums 1992-2010, and
in 2013, 2016 and 2019 the main platform
for performance by the foreign participants.
The groups of young artists from Russia,
Hungary, Latvia Lithuania, Belarus, Poland,
France, Slovakia and Ukraine took part in the
student minisymposium. The participants presented their works along with the professional
artists at the final exhibition at the National
Museum in Lviv. Constant participation of the
students of Lviv Academy in the International
Blown Glass Symposiums in Lviv along with
the colleagues from foreign higher education
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Франції, Словаччини та України. Свої
твори учасники представляли поряд з
професійними художниками на фінальній
експозиції в Національному музеї у Львові. Постійна участь студентів львівської
академії в міжнародних симпозіумах
гутного скла у Львові поруч із колегами
з іноземних навчальних закладів суттєво
вплинула на ставлення молодого покоління до формування авторської ідеї, визначення мистецьких цілей, а навіть якість
виконання поставлених завдань. Зазнали
переосмислення естетичні вартості, а перевага надавалась, насамперед, ідейному
та образотворчому змісту.
Саме цей значущий для українського декоративного мистецтва пост-радянського періоду фактор мав неоднозначний
вплив на розвиток освітнього процесу
мистецької вищої школи. Багатолітній
процес, починаючи від симпозіуму 1992
р., започаткував і впровадив зміни у 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

institutions sufficiently influenced the attitude
of the young generation to the formation of an
author’s idea, determination of artistic goals,
and even the quality of carrying out the tasks.
Aesthetic values fell under reinterpretation,
and, first of all, the ideological and figurative
content was preferred.
That very factor, which is significant for
Ukrainian decorative art of the post-Soviet
period, had its ambiguous influence on the
development of educational process of higher
art school. The long-term process, starting
with the Symposium 1992, initiated and introduced the changes into scientific and methodological approach to train the glass artists
in LNAA. In the early 90s of the last century,
such students as V. Zmiievets, A. Kurylo,
S. Korsai, O. Datsiuk, R. Dmytryk, V. Lavnyi
and many others, and then the students of
further graduations such as O. Voronko,
O. Furdiiak, A. Petrovskyi, etc. distinguished
by their projects, which were revolutionary
at those times. It was actually caused by the
appearance in artistic environment of glass
artists the notion of a conceptual work, and
thus the extraordinary work performance and
an individual interpretation of the task.
The information base of that time that would
reflect the newest trends in world glassmak-
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і студенти пізніших випусків О. Воронко,
О. Фурдіяк, А. Петровський та ін. Це
було спричинене появою в мистецькому
середовищі художників скла поняття концептуального твору, а відтак – неординарне виконання роботи та індивідуальне
трактування поставленого завдання.
Тогочасна інформаційна база, яка б віддзеркалювала новітні тенденції світового
склярства, динамічний розвиток якого
припадає саме на період 1980-1990-х рр.,
була обмежена кількома екземплярами
німецьких і чеських періодичних видань,
серед яких «Neues Glas», «Glass Review»
та «GAS News» – вісника американської
Асоціації художників-склярів. Симпозіуми, натомість, стали живим наочним
матеріалом, на них виросло нове покоління митців для яких сьогодні – усього
через 30 років – поняття «художнє скло»
не осмислюється інакше, ніж концептуальність, індивідуальність композиції та
образотворче навантаження.
Необхідно також зазначити, що водночас
зі зміною характеру виконання студентських семестрових і дипломних робіт
зазнало змін у напрямку поступового тяжіння до образотворчості програмно-методичне наповнення освітнього процесу
на профільній кафедрі ЛНАМ. Проте,
ці зміни мали й негативну складову:
упродовж останніх двох десятиліть відбувся поступовий перехід на постановку
концептуальних завдань, налаштування
апарату візуально-образного мислення
на ідейне трактування поставлених умов.
З часом відбулося майже цілковите виключення з навчальних програм підготовки фахівців на всіх освітніх рівнях завдань
ужиткового характеру та абсолютне
усунення завдань з дизайну продукції
для скловиробничих підприємств. Навіть
настільки «приземлена» задача як скляна
біжутерія упродовж тривалого періоду
2000 – 2010-х рр. часто в результаті виконувались не як потенційний ужитковий
об’єкт, а концептуальний твір мистецтва вагою навіть декілька кілограм.
Зміни були настільки радикальні, хоча й
відбулись цілком еволюційним шляхом,
що класичні «набір посуду» чи «ваза для
квітів» взагалі випали із навчальної програми. Як результат, у 2009-2011 рр. за
час роботи «Компанії «Галицьке скло» не
вдалося знайти серед випускників ЛНАМ
та працевлаштувати дизайнера для виконання нової колекції гутних виробів.
Безперечно, цей процес зміни характеру
навчального процесу відбувся паралельно з поступовим занепадом скляної

ing, the dynamic development of which was
during the period of the 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, instead, became a living visual
material, a new generation of artists has
grown on them, for whom today, just in 30
years, the concept “glass art” is not comprehended other than the conceptuality, individuality of composition and descriptive load.
It is also necessary to remark that simultaneously with the change in the character
of performing student semester works and
final projects, the curriculum-methodological
content of educational process has changed
towards gradual tendency for figurativeness
at specialized Department of LNAA. However,
these changes had a negative component
as well: during two last decades there was a
step-by-step transition to the formulation of
conceptual tasks, organizing the apparatus
of visual-image of thinking to the ideological
interpretation of the conditions made. Further
the tasks of applied character were almost
completely excluded from the curriculum
of training the specialists on all educational
levels, and the tasks for product design for
glassmaking enterprises were absolutely
eliminated. As a result, even such “downto-earth” task as glass jewellery was often
performed during a long period of the 20002010s not as a potential applied object, but a
conceptual work of art weighing even several
kilograms. The changes were so radical,
though they happened entirely evolutionary,
that a classic “glassware set” or a “flower
vase” have dropped from the curriculum at
all. As a result, in 2009-2011, Halytske Sklo
Company, during its function, could not find
among the graduates of LNAA and employ
a designer for performing a new collection of
blown glass products.
Certainly, this process of changing the character of educational process occurred at the
same time with the gradual decay of glassmaking industry in Ukraine, and thus with the
lack of the base for having a practice and
obtaining production experience by the young
specialists. Instead, it is necessary to pay
attention on the fact that at the gradual revival
of glassmaking field, an extremely burning
question of lack of professional designers
will be risen. Then the process of forming
competitiveness will last for many years or
will be much more expensive as it will be the
necessity to hire foreign specialists.
Because of the lack of industrial production,
today there is no base to train glass blowers
or experienced specialist-designers. With
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промисловості в Україні, а відтак і відсутністю бази для проходження практики
та отримання молодими спеціалістами
виробничого досвіду. Натомість, необхідно брати до уваги також той факт,
що при поступовому відродженні скловиробничої галузі постане надзвичайно
болюче питання відсутності професійних
дизайнерів. Тоді процес формування
конкурентоспроможності розтягнеться
на довгі роки або буде значно дорожчим
оскільки працевлаштовувати доведеться
іноземних фахівців.
Через відсутність промислового виробництва, сьогодні немає бази для підготовки
ані майстрів-гутників, ані досвідчених
фахівців-дизайнерів. З відходом професійних склодувів, які у свій час були
проєктантами скло-продукції, завершиться ера розквіту українського гутного
виробництва. «Компанія «Галицьке скло»
була останнім форпостом традицій львівського гутництва й мала на меті виховання наступного покоління фахівців – і
художників, і майстрів-гутників.
Програмне та навчально-методичне
наповнення сьогоденної освітньої програми «художнє скло» передбачає вибір
між двома курсами: «авторське скло» та

passing away of professional glass blowers,
who were the designers of glass products
at their time, the era of the development of
Ukrainian glass blowing will be finished. Halytske Sklo Company was the last advanced
post of Lviv glass blowing traditions and was
aimed at educating the next generation of the
specialists – both artists and glass blowers.
The program and methodological content of
today’s educational program of “glass art”
provides a choice between two courses: “author’s glass” and “glass art design”, where the
latter is formed with the purpose to prepare a
professional designer of products of glassmaking enterprises. Surely, the process of
improving the discipline program takes some
time, because more than one decade of both
artistic and technological progress has been
lost. In order to develop the framework criteria
of the discipline, obtain European experience,
reinterpret and adapt to Ukrainian realities,
the design has been selected as one of the
directions of one more international project,
supported by the Ukrainian Cultural Foundation, I International Residence “European
Glass Education”.
Creation of constant platform for exchanging
the experience between European art education institutions, reforming and implementing
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«дизайн художнього скла», де останній
формується з метою підготовки професійного проєктанта продукції скловиробничих підприємств. Звичайно, процес
удосконалення програми дисципліни вимагає певного часу, бо втрачене не одне
десятиліття і художнього, і технологічного
прогресу. Саме тому одним з напрямків
роботи І Міжнародної резиденції художників-склярів «European Glass Education»,
підтриманої Українським культурним
фондом, обрано дизайн. Це дозволить
і посприяє розробці рамкових критерій
дисципліни, також дозволить перейняти
європейський досвід, переосмислити та
пристосувати його до українських реалій.
Створення постійно діючої платформи
для обміну досвідом між європейськими
мистецькими навчальними закладами,
реформування та впровадження інновацій, новітніх технологій, уніфікація
навчальних процесів з європейськими із
безпосереднім залученням провідних іноземних фахівців – надактуальне завдання
в розпал реформи вищої освіти в Україні.
Проведення резиденції за участю досвідчених і молодих українських і дистанційно європейських художників-склярів
сприятиме перейняттю досвіду сусідніх

the innovations, latest technologies, unification of educational processes with European ones with direct involvement of leading
foreign specialists is an urgent task in the
midst of higher education reform in Ukraine.
Holding the Residence with the participation
of experienced and young Ukrainian and
distance European glass artists will promote to get the experience of neighbouring
countries in adapting the educational process
to contemporary conditions, improving the
technological processes in training and production workshops, developing the important
scientific-methodological materials and,
first of all, forming the collection of author’s
works, which will serve as a significant visual
methodological fund for staff training. The
project is an interdisciplinary nature, and the
practical and scientific-theoretical results of its
implementation will have both short-term and
a long-term influence on the development of
decorative art field and higher art education in
Eastern Europe.
Glass blowers work with the material that has
exceptional qualities of transparency and light
transmission. That is why they need peculiar
skills of material transformation by graphical
means and developed spatial thinking. The
program of basic artistic disciplines of “glass
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країн у пристосуванні освітнього процесу до умов сучасності, удосконаленню
технологічних процесів у навчально-виробничих майстернях, розробці вагомих
науково-методичних матеріалів і, насамперед, – формуванню колекції авторських
творів, яка слугуватиме вагомим 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.
Художники-склярі працюють з матеріалом, який наділений винятковими якостями прозорості та світлопроникнення.
Власне тому їм потрібне своєрідне вміння
передачі матеріалу графічними засобами та розвинене просторове мислення.
Програма базових мистецьких дисциплін
освітньої програми «художнє скло» побудована з урахуванням необхідної специфіки. Варто зазначити також, що вона
спрямована на розвиток образного або
конструктивного мислення, відповідно
до обраного спеціалізованого напрямку.
Якщо рисунок, живопис і скульптура –
три «слони», на яких базуються усі мистецькі дисципліни, тут цю тріаду доповнено комп’ютерним проектуванням, без
якого художник у сучасному світі не може
почувати себе комфортно. Дисципліна
викладається на сучасному обладнанні, з
посиленим курсом 3D моделювання.
У нормальних умовах роботи, до яких ми
звикли і які часто втягують у прірву безініціативної буденщини, певні нововведення
та незвичні підходи можуть видаватися
надто радикальними чи навіть недоречними. Наприклад, відмова від традиційного
виконання проєктів вручну, публічні захисти семестрових завдань у формі презентацій, розширення об’єму дисципліни
комп’ютерне проектування за рахунок
зменшення кількості годин на академічні
дисципліни чи присутність студентів на
кафедральних переглядах неодноразово
піддавались сумнівам, ба навіть критиці.
Проте останні карантинні обставини, які
змусили весь освітній процес перевести в
експериментальний дистанційний режим,
стали лакмусовим папірцем для перевірки правильності впровадження інновацій.
Виразним свідченням цього були захисти
кваліфікаційних робіт освітнього рівня
«бакалавр» влітку 2020 р., де дипломники
продемонстрували здобуті навики візуалізації об’ємно-просторових і площинних
композицій засобами комп’ютерного
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art” educational program is formed taking into
account the necessary specificity. It is also
worth noticing that it is directed to develop
visual or constructive thinking, according
to the chosen specialized area. If drawing,
painting and sculpture are three “elephants”,
on which all artistic disciplines are based, here
this triad is completed with computer-assisted design, without which the artist cannot feel
comfortable in the modern world. The discipline is taught on modern equipment, with an
enhanced course of 3D modelling.
Under normal working conditions, which
are usual for us and draw us in the abyss of
routine lacking of initiative, certain innovations
and new approaches can seem to be too
radical or even inappropriate. For example,
refusal to perform the projects in traditionally
manual way, public defence of semester
assignments in form of presentations, expansion of the scope of the discipline of computer-assisted design by reducing the number of
hours for academic disciplines or presence of
the students at the Department reviews were
questioned or even criticized more than once.
However, recent circumstances concerning
the quarantine that made to transfer the
whole educational process into experimental remote mode, became a litmus test to
check if innovation implementation is correct.
Defencing the projects for bachelor’s qualification in summer 2020, where the students
engaged on final projects showed their obtained skills of visualization of volumetric and
spatial and plane compositions by means of
computer design, the ability to demonstrate
an idea and sequence of the project implementation were the clear evidences of this.
For decades, the staff of the Department
keeps in touch with glass artists all over the
world, joins in organizing the international
symposiums and exhibitions, meetings with
students, lectures, masterclasses with the
most famous artists in the world. Accordingly, the graduate must be proficient in a
foreign language to fully participate in cultural
processes of the world community. The Glass
Art Department is the only one at LNAA,
where Foreign Language is taught during the
full course of study at the bachelor’s level, and
during last semesters the level of professional
vocabulary is enriched.
The current challenges of functioning of the
national school of artistic glassmaking includes one more important issue concerning
the future of blown glass and the absence of
the base to train the following generations of
glass blowers in Eastern Europe in general.
An American artist, virtuoso glass blower
and design engineer of hot glass furnaces,
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проектування, вміння викласти задуману
ідею та послідовність реалізації проєкту.
Упродовж десятиліть колектив кафедри
утримує постійні контакти з художниками-склярами в усьому світі, долучається
до організації міжнародних симпозіумів і
виставок, зустрічей зі студентами, лекцій,
майстер-класів за участю найвідоміших
у світі митців. Відповідно, випускник
повинен досконало володіти іноземною
мовою для того, щоб брати повноцінну участь у культуротворчих процесах
світової спільноти. Кафедра художнього
скла – єдина у ЛНАМ, де іноземна мова
викладається упродовж повного курсу
навчання на освітньому рівні бакалавр, а
в останніх семестрах збагачується рівень
професійного термінологічного апарату.
До актуальних викликів функціонування
національної школи художнього склярства належить ще одна важлива проблема, яка стосується загалом майбутнього
гутного скла та відсутності у Східній
Європі бази для підготовки наступних
поколінь майстрів-гутників. Цю тему порушив у своїй доповіді під час конференції
на 10 Міжнародному симпозіумі гутного
скла у Львові в 2016 р. американський
художник, гутник-віртуоз та інженер-конструктор гутних печей М. Екстранд. За
словами художника, тільки в самому Сіетлі (США) сьогодні працює 24 гутні майстерні. А яка ситуація у Східній Європі?
Лише на території Польщі та Чехії працює
кілька гутних підприємств, де виготовляється художнє скло та проводиться постійна підготовка нових майстрів-гутників.
Додатково М. Екстранд підкреслив, що в
кожному американському навчальному
закладі різних рівнів, де готуються художники-склярі, обов’язково проводиться
студентам ґрунтовна підготовка гутної
майстерності. Таким чином, кожен художник вільно володіє склодувною трубкою. Продовжуючи, доповідач поставив
учасникам конференції запитання: «Чи
має право художник-скляр підписуватись
під власним твором, якщо його виконав
майстер-гутник, а не сам автор?». Я.
Робашевський (Польща) та А. Мункевіца
Латвія), підтримуючи дискусію, висловили думку, що майстер тут є ремісником.
Автором ідеї, а відтак і самого твору є
художник. Зважаючи на переважаючу
частину студенток на кафедрі художнього
скла, питання оволодіння майстерності
гутника не є сьогодні актуальним. Водночас немає технічної можливості забезпечити відповідну кількість годин практичного навчання, а виховання кваліфікованого

M. Eckstrand rose this topic in his report
during the conference at the 10th International Blown Glass Symposium in Lviv in
2016. According to the artist, just in Seattle
(USA) there are 24 blown glass workshops
today. And what is the situation in Eastern
Europe? Only on the territory of Poland
and the Czech Republic a few blown glass
enterprises, where art glass is made and
new glass blowers are constantly trained.
In addition, M. Eckstrand underlined that
in every American educational institution
of different levels, where glass blowers are
trained, the students are obviously and
thoroughly trained in glass blowing skills.
This way, every artist is proficient in using a
glass blowing pipe. Continuing his report,
he put some questions to the participants
of the conference: “Does a glass artist have
the right to sign his own work, if it was made
by a glass blower, but not by the author
himself?” Supporting the discussion, Jakub
Robaszewski (Poland) and Anda Munkevica
(Latvia) expressed that the glass blower is
here as a craftsman. The author of the idea
and thus of the work is the artist. Taking into
account that women students predominate
at the Glass Art Department, the question
of mastering the skills in glass blowing is not
relevant today. At the same time, there is no
technical possibility to provide the necessary
number of hours for practicing, and bringing
up a qualified glass blower requires extremely long intensive training.
Among the questions posed by the Department, there is learning the techniques
that remain till now outside the educational
process: cold optical glass finishing, pate de
verre, indoor sculpture. Paradoxically, but that
are those processing techniques, which most
European educational institutions pay attention to, when a hot glass furnace is almost
an unattainable dream of every practicing
student. It was not so long ago, when thermal
shaping technique was the alternative to hot
glass furnace technique, which was depended on the availability of muffle furnaces, today
we are slowly walking step by step towards
its complete mastering. In hard times, where
there was no possibility to perform semester
works at hot glass furnace, thermal shaping
was the only way allowing students to take
part in work with hot glass.
Among the most significant tasks we have
today is to work over the educational system
according to the principle of training and
creative workshops. Selecting the structure
and the scheme of studio activities, as well
as creating the mechanism of transition from
the existing system of group distribution by
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майстра-склодува вимагає надзвичайно
тривалої інтенсивної підготовки.
До питань, поставлених кафедрою перед
собою, належить також освоєння технік,
які до цього часу залишаються поза
рамками навчального процесу: холодна
обробка оптичного скла, пат-де-вер,
дрібна пластика. Парадоксально, але в
переважній більшості навчальних закладів Європи саме цим технікам обробки
приділяється основна увага, тоді як
гута – майже недосяжна мрія кожного
практикуючого студента. Якщо ще не так
давно альтернативна до гутної техніка
термічного формування залежала від
наявності муфельних печей, то сьогодні
маленькими кроками ми прямуємо до
її повноцінного освоєння. У проблемні
часи відсутності можливості виконання
семестрових робіт на гутній печі термічне
формування було єдиним шляхом, який
дозволяв студентам бути дотичними до
роботи зі склом у гарячому стані.
Серед надважливих завдань, які сьогодні стоять перед нами – опрацювання
навчальної системи за принципом роботи
навчально-творчих майстерень. Не
визначеним дотепер залишається вибір
структури та схема діяльності студій, а
також напрацювання механізму переходу
з існуючої системи розподілу груп лише

the year of study only are not determined until
the present day. Transition of the educational
process into training and creative workshops
of correspondent model is in prospect now:
author’s (professor’s, teacher’s), technological
(according to the outlined technology), by the
art directions, etc. will create healthy internal
competition that, first of all, will promote the
development of scientific-pedagogical potential of the Department.
Not less significant tasks in near prospect
include the inclusion of disciplines into the
curricula of all educational levels, which are
directed to get the knowledge in the scope
of contemporary art practices (performance,
installation, media art, etc.) using glass art;
implementation of tasks on optical glass processing, product decoration with engraving,
thermal shaping with pate de verre and so
on, as well as adapting the material-technical state of the workshops existing at the
Department to introduce the mentioned
techniques of processing.
Today the art education of Ukraine faces new
challenges, connected with the implementation of updated legislation, adaptation to the
requirements of Bologna system and integration into international educational structures.
Thanks to 30-year activity of the International
Blown Glass Symposiums in Lviv, we have
managed to establish constant contacts with
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за роком навчання. У перспективі переведення освітнього процесу у навчально-творчі майстерні відповідної моделі:
авторські (професорські, викладацькі),
технологічні (за окресленою технологією),
за напрямками мистецтва тощо створить
здорову внутрішню конкуренцію, що
насамперед сприятиме розвитку науково-педагогічного потенціалу кафедри.
До не менш важливих завдань у найближчій перспективі належить внесення
до навчальних планів усіх освітніх рівнів
дисциплін, скерованих на освоєння знань
у площині актуальних мистецьких практик
(перфоманс, інсталяція, медіа-арт тощо)
з використанням художнього скла; впровадження завдань з обробки оптичного
скла, декорування виробів методом гравіювання, термічного формування у техніці
пат-де-вер та ін., а також пристосування
матеріально-технічного стану існуючих
на кафедрі майстерень до впровадження
згаданих технік обробки.
Сьогодні перед мистецькою освітою в
Україні стоять нові виклики, пов’язані з
імплементацією оновленого законодавства, адаптацією до вимог Болонської
системи та інтеграцією в міжнародні
освітні структури. Завдяки 30-літній діяльності міжнародних симпозіумів гутного
скла у Львові вдалося нав’язати постійні

educational institutions of many countries. It
simultaneously allowed forming the methodical content of educational process taking
into account the most current trends in glass
art. Within the frames of the last symposiums
in 2016 and 2019, the international scientific and practical conferences took place,
where the reports of professors and heads of
the glass art departments of various higher
educational institutions were of extremely
important character: Alfred University, USA
(A. Powers, J. Ronner), the Art Academy of
Latvia, Riga (I. Audere, A. Munkevica), Vilnius
Academy of Arts, Lithuania (P. Rainys, I.
Stulgaite), Anadolu University, Turkey (E. Kula,
U. Akbey), the Estonian Academy of Arts,
Estonia (M. Saare, P. Rudaš), School of Art,
Design and Architecture of Aalto University,
Finland (K. Nakada), Azerbaijan State Academy of Arts (A. Zekiiev).
At the same time, the implementation of the
project of the I International Residence “European Glass Education” participated by the
representatives of the glass art departments
of Eastern European countries will have
significant long-lasting results, which will be
tangible during next years. The creative works
performed by the participants will be duly
processed, and using visual and multimedia
material, an exhibition project will be formed
taking into account the possibility to exhibit
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контакти з навчальними закладами з
багатьох країн. Це водночас дозволило
сформувати методичне наповнення освітнього процесу з урахуванням найактуальніших тенденцій в художньому склі.
У рамках останніх симпозіумів у 2016 та
2019 рр. відбувалися міжнародні науково-практичні конференції, на яких надзвичайно пізнавальний характер мали доповіді професорів та завідувачів кафедр
художнього скла різних вищих навчальних закладів: Університет Альфред, США
(А. Пауерс, Дж. Роннер), Ризька академія
мистецтв, Латвія (І. Аудере, А. Мункевіца),
Вільнюська академія мистецтв, Литва
(П. Райніс, І. Стульґайте), Університет
Анадолу, Туреччина (Е. Кула, У. Акбей),
Естонська академія мистецтв, Естонія
(М. Сааре, П. Рудаш), Школа мистецтв і
дизайну Університету Аальто, Фінляндія
(К. Накада), Азербайджанської академії
мистецтв (А. Зекієв).
Водночас, реалізація проєкту І Міжнародної резиденції «European Glass
Education» за участю представників
кафедр художнього скла країн Східної
Європи матиме значимі довгострокові
результати, відчутні упродовж наступних років. Виконані учасниками творчі
роботи будуть опрацьовані відповідним чином із залученням візуального
та мультимедійного матеріалу, буде
сформовано виставковий проєкт з
урахуванням можливості експонування
в різних локаціях в Україні та за кордоном. Візуальний матеріал (фото, відео,
каталоги) слугуватимуть важливим

it in various locations in Ukraine and abroad.
Visual material (photos, videos, catalogues)
will be served as an important source to work
up the tasks within the educational process
and a promotion of the event itself and the
Department in general. Holding regular online
meetings during several years (at least 3-4
times a year) will promote the actualization
of the Residence work. Newly created,
equipped in accordance with the modern
requirements gallery space will allow presenting the results of current educational process
and other cultural-artistic projects in the field
of glass art. The scientific-methodological
guidelines and handbook published offline
and online will become an updated point to
form and edit the textbook on discipline of
Design of Art Glass in the nearest prospect.
The introduction of such work at other
departments of LNAA will be a long-lasting
result of realization of the mechanism of
transferring the education process structure
according to the principle of creative workshops. Further, this initiative will promote the
modernization of general structure of the
Academy and transition from the post-Soviet
model (according to the material or technique
of artistic work performance) to the current
schemes by the directions of art (imaging,
decoration, design, etc.).
The introduction of new disciplines of Contemporary Art Practices to the curriculum of
Glass Art educational program will influence
the quantitative indicators of admission
process of next years (the results of student
admission for newly created educational
program of Contemporary Art Practices in
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джерелом для опрацювання завдань у
рамках освітнього процесу та промоції
і самого заходу, і кафедри загалом.
Проведення регулярних онлайн-засідань
упродовж декількох років (мінімум 3–4
рази в рік) сприятиме актуалізації роботи
резиденції. Новостворений, обладнаний
за сучасними вимогами галерейний простір дозволить представляти результати
поточного освітнього процесу та інші
культурно-мистецькі проєкти у галузі
художнього скла. Опубліковані офлайн
та онлайн науково-методичні рекомендації та посібник стануть основою для
формування та видання у найближчій
перспективі підручника з дисципліни
«Проєктування художнього скла».
Довготривалим результатом реалізації механізму переведення структури
навчального процесу за принципом
творчих майстерень стане провадження подібної роботи на інших кафедрах
ЛНАМ. Згодом ця ініціатива сприятиме
модернізації загальної структури академії
і переходу від пострадянської моделі (за
матеріалом чи технікою виконання художнього твору) до актуальних схем за
напрямками мистецтва (образотворення,
декорування, дизайн та ін.).
Впровадження до навчального плану
ОП «Художнє скло» нових дисциплін з
актуальних мистецьких практик вплине
на кількісні показники вступної кампанії наступних років (результати набору
слухачів на новостворену ОП «Актуальні
мистецькі практики» у 2018–2020 рр.
мають позитивну динаміку і вирізняються
високим рівнем конкуренції).
Удосконалення навчально-виробничих
майстерень та впровадження нових
технік обробки розширить спектр

2018-2020 have a positive dynamics and distinguish with their high level of competition).
The improvement of learning and practice
workshops and the implementation of new
techniques of processing will extend the
range of opportunities for the participants
of future cultural-artistic and educational
projects, in particular, the International
Blown Glass Symposiums in Lviv. It will
influence at the same time the qualitative
and quantitative indicators of the results
of the artists and students’ activity and will
add the collection of accumulated author’s
works with compositions made in other
techniques of art glass processing.
It is possible to sum up the work of the Glass
Art Department of Lviv National Academy of
Arts in the multifaceted way: as the centre of
forming and training a contemporary glass
artist, as an interesting “artistic project” lasting
in time and being an integral part of sociocultural space of contemporary art of Ukraine; as
the platform to popularize Ukrainian glass art
in the world and for acquainting of artistic environment of Ukraine with the achievements
of the world glassmaking.
Preservation the traditions of Lviv glass blowing and their development in practical plane is
an urgent task facing today the specialists of
various fields. The artists, on whom the future
of contemporary glass art in Ukraine mostly
depends, shall have the key role in this process. The support of centuries-old traditions,
development of the heritage of the pedagogues of past generations, modernization
of material and technical base and, first of all,
modernization of the methodological support
of the Glass Art Department of LNAA are
those factors that will influence the functioning
of Ukrainian glass art in the future and integration into international art community.

58 ▪ e u r o p e a n ▪ g l a s s ▪ e d u c a t i o n

можливостей для учасників майбутніх культурно-мистецьких та освітніх
проєктів, зокрема міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові. Це водночас
вплине на якісні та кількісні показники
результатів роботи художників та студентів і доповнить колекцію акумульованих авторських творів композиціями,
виконаними в інших техніках обробки
художнього скла.
Роботу кафедри художнього скла
Львівської національної академії мистецтв сьогодні можна підсумовувати
багатовекторно: як осередок формування і підготовки сучасного художника-скляра, як цікавий «мистецький
проєкт», що триває в часі і є складовою
соціокультурного простору сучасного
мистецтва України; як платформу для
популяризації українського художнього
скла у світі та ознайомлення мистецького середовища України з досягненнями
світового склярства.
Збереження традицій львівського
гутництва та їх розвиток у практичній
площині – надактуальне завдання,
яке стоїть сьогодні перед фахівцями з
різних галузей. Ключову роль у цьому
процесі повинні відігравати митці, від
яких найбільше залежить майбутнє
сучасного художнього скла України.
Продовження столітніх традицій, розвиток надбань минулих поколінь педагогів,
модернізація матеріально-технічної бази
та, насамперед, осучаснення науково-методичного забезпечення кафедри
художнього скла ЛНАМ є саме тими
чинниками, які впливатимуть на функціонування українського художнього скла
в майбутньому та інтеграцію в міжнародну мистецьку спільноту.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
Л Ь В І В С Ь КО Ї Ш КОЛ И
Х УД ОЖ Н Ь О Г О С К Л А У С В І Т І :
ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
МІЖНАРОДНИХ РЕЗИДЕНЦІЙ,
Ф О Р У М І В ТА С И М П О З ІУ М І В
R E P R E S E N T A T I O N O F T H E LV I V S C H O O L O F G L A S S A R T I N
THE WORLD: EDUCATIONAL ASPECT OF INTER NATIONAL
RESIDENCES, FORUMS AND SYMPOSIUMS

Міжнародні форуми художнього скла організовуються з різними, але й водночас
схожими цілями: представити національні
здобутки, забезпечити ефективний культурний діалог між митцями, утвердити
ідентичність регіону та генерувати нові
підходи, які дозволять успішне існування галузі. Так, окрім практичної частини
заходу популярною є й теоретична, яка
слугує каталізатором поширення актуальних наукових ідей і передачі знань
молодшим поколінням.
Чехія славиться богемським склом та
традиційною майстерністю його обробки,
великою кількістю осередків художнього
скла, тому закономірним є функціонування Міжнародного симпозіуму скла в м.
Новий Бор. Починаючи з першого симпозіуму в 1982 році (участь в якому взяли А.
Бокотей та Ф. Черняк у 1986 та 1988 рр.),
у 2018 р. захід проходив уже тринадцятий
раз, коли склярі зустрілися знову. Протягом чотирьох днів вони спільно втілювали
свої ідеї на склозаводах та майстернях
з переробки. Кожна з цих зустрічей
майстрів, художників і дизайнерів була
унікальною, мала свою специфіку, однак
їх спільною рисою була можливість зібратися у творчому середовищі спільноти,

СМАКОВА ЛЮДМИЛА
Art Project Manager

SMAKOVA LIUDMYLA
Art Project Manager

International forums of glass art are organized with various but at the same time similar aims: to present national achievements,
provide effective cultural dialogue between
artists, establish the identity of the region
and generate new approaches that will allow successful existence of the field. Thus,
in addition to practical part of the event,
theoretical one is also popular, which serves
as a catalyst for spreading current scientific
ideas and transferring of knowledge to the
younger generations.
The Czech Republic is famous for Bohemian glass and traditional craftsmanship
of its processing, so functioning of the
International Glass Symposium in Nový
Bor is natural. Since the first symposium
in 1982 (participated by A. Bokotey and F.
Cherniakh in 1986 and 1988), in 2018 it
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обмінятися думками та досвідом, набувати і зміцнювати контакти та дружбу. Тому,
девіз 13-го International glass Symposium
(IGS) – «Скло нас об’єднує». Це не тільки
об’єднання митців у всьому світі, а й
співпраця суб’єктів організації 1. На цьому
симпозіумі представників України не
було, що є великою втратою, враховуючи серйозну інформаційну підтримку
даного заходу ЗМІ. Проте, у 2015 році А.
Сташевський взяв участь безпосередньо
у події, виставці та конференції, присвяченій радянській архітектурі 2. Варто
зазначити, що під час основного симпозіуму відбувається і студентський, який
розширює потенційну аудиторію заявників та уможливлює набуття практичного
професійного досвіду.
Новий Бор може похвалитися своїм брендом «Міста скла» практично з моменту
його заснування понад 260 років тому.
У місті та його околицях є близько 120
скляних підприємств. Найважливіші з
них, безумовно, беруть участь в організації IGS. Для місцевого регіону скло
– це явище, яке зробило його відомим,
сформувало культурну ідентичність і все
ще представляє його у всьому світі. Тому

was the thirteenth time that the glass artists met again. They embodied their ideas
together in glassworks and processing
departments for four days. Each of these
meetings of masters, artists and designers
was unique, had its specificity, brought
news and publications, but their common
feature was the opportunity to gather in
a creative environment of the community,
share their opinions and experiences, gain
and strengthen contacts and friendships.
That is why the 13th motto of the International Glass Symposium (IGS) was ‘Glass
unites us’. It not just expresses the union
of artists all over the world, but the cooperation of the subjects of the organization
as well 1. There were no representatives
of Ukraine at this symposium, which is a
great loss taking into account the serious
informational support of this event by the
media. However, in 2015 A. Stashevskyi
directly took part in an event, exhibition
and conference dedicated to Soviet architecture 2. It is worth noting that during
the main symposium there is a student
symposium, which expands the potential
audience of applicants and allows them to
gain practical professional experience.
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IGS має велике значення для розвитку
художнього скла; вона підтримує імідж
Нового Бору, Ліберецького регіону та
Чеської Республіки. Також дана подія
активізує місцеве виробництво скла,
просуває школу чеського скла у світовому контексті. З 1982 року в симпозіумі
взяли участь близько 600 художників з
Чехії та з-за кордону [3]. Вони представили свої роботи професійній та широкій
громадськості. Цілі і завдання симпозіуму
зрозумілі – крім представлення відомих
художників зі скла всього світу, це репрезентація чудових місцевих склодувів,
граверів, компаній, які використовують їх
напрацювання, щоб зберегти традицію і
забезпечити якісну підготовку майбутньої
генерації фахівців.
Міжнародна асоціація художників склярів
(The Glass Art Society) заснована у 1971
році в США. Ця організація визначає
метою своєї діяльності просування освіти,
вдосконалення технік та технологій.
Представники Асоціації є активними діячами на арені світового художнього скла.
Варто зазначити, що на сайті Асоціації
розміщено велику кількість спеціально
розроблених інформаційних бюлетенів,

Nový Bor can be proud of its “Glass town”
brand almost since its founding more
than 260 years ago. There are about 120
glass enterprises in and around the town.
The most important of them, surely, are
involved in the organization of IGS. For the
local region, glass is a phenomenon that
made it famous, formed its cultural identity
and still represents it around the world.
That is why IGS is of great importance for
the development of glass art; it supports
the image of Nový Bor, the Liberec region
and the Czech Republic. This event also
intensifies local glassmaking, promotes the
Czech glass school in the global context.
Since 1982, about 600 artists from the
Czech Republic and abroad took part
in the symposium. They presented their
work to the professional and general public. The goals and objectives of the symposium are clear - in addition to present
prominent glass artists from all over the
world, it is a representation of excellent
local glassblowers, cutters, engravers,
and companies that use their experience
to preserve tradition and provide quality
training for future generations of the specialists at the same time.

e u r o p e a n ▪ g l a s s ▪ e d u c a t i o n ▪ 63

які наочно репрезентують сучасний стан
галузі у світі. Також опубліковано каталоги щорічних конференцій, які проводять
щоразу в іншій країні. Важливо відзначити, що після 2000-х років, була опублікована тільки одна стаття про Міжнародні
симпозіуми гутного скла у Львові Метью
Дюраном. Членство асоціації є відносно
дороговартісним, а обмежені фінансові
можливості перешкоджають відповідно й
безпосередній участі у подіях, які реалізовуються організацією. Цей факт зумовлює актуальність пошуку альтернативних
шляхів залучення ресурсів для повномасштабної репрезентації Львівської школи художнього скла у світі. Варто зазначити, що конференція 2020 р. відбулася в
режимі онлайн з можливістю вільного та
безкоштовного підключення 4. Унаслідок
активної участі багатьох бажаючих, яка
перевищила технічні можливості, організаторами був створений YouTube-канал, на
якому можна переглянути окремі матеріали. Це дає підстави стверджувати, що розширення можливостей для зацікавленого
кола осіб є вкрай необхідним.
Міжнародний фестиваль скла в Люксембурзі відбувався кожні два роки, починаючи з 2005 р. переважно у серпні. Професійні художники та студенти з 17 країн
Європи брали участь і демонстрували свої
власні вміння та специфіку школи. Серед
яких гутна техніка, лиття, пат-де-вер,

The Glass Art Society was founded in 1971
in the USA. This organization defines the
purpose of its activities to enhance and
promote education, encourage the improvement of techniques and technologies.
The artists are active representatives in the
world of glass art. First of all, their site contains a large number of specially designed
newsletters visually representing the current
state of the field in the world. They also
publish catalogues of annual conferences
based in a different country each time. After
the 2000s, only one article on International
Blown Glass Symposiums in Lviv was published by Matthew Durand. Membership
of the Society is relatively expensive, and
limited financial resources prevent, respectively, and direct participation in the events
implemented by the organization. This fact
determines the relevance of the search for
alternative ways to attract resources for
full-scale representation of the Lviv School
of Glass Art in the world. It is worth noting
that the conference 2020 was held online
with the possibility of free and no-charge
connection 4. As a result of the active
participation of many interested people,
which exceeded the technical capabilities,
the organizers created a YouTube channel
where you can view some materials. This
fact gives grounds to state about the expansion of opportunities for the interested
circle of people.
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ф’юзинг, мозаїка, вітражі, фарбування
скла, піскоструменева обробка, різьблення тощо. Надана можливість зустрітися та
обмінятися досвідом з іншими художниками-склярами. Після лекцій та обговорень
відбувалися презентації робіт 5.
2013 року демонструвалося видування
скла з використанням глиняної печі, виконаної як у середні віки, для розтоплення
скла, побудованого Едом ван Дійком. Також привернули увагу презентації Патріка
ван Тілборга, де представлено екологічні
печі з низьким енергоспоживанням для
утилізації скла з «The Glassfarm». Низка
публікацій про скло з англійської бібліотеки «Chrome Yellow Books» 6. У Міжнародному фестивалі скла в Люксембурзі
активно беруть участь представники з
України. Так, на VI-му фестивалі працювала молода мисткиня зі Львова Еліна
Білоус 7. 2017 року участь від України
взяла представниця Львівської школи художнього скла – Евеліна Тринцолин 8. Їхні
творчі роботи та біографії представлені
в підсумковому каталозі фестивалю. Позитивну тенденцію презентації львівської
школи відображає участь у IX Міжнародному фестивалі скла у Люксембурзі (2019
р.) двох нещодавніх випускниць кафедри
художнього скла ЛНАМ: Юлії Прус та
Вікторії Стефанівської. Варто відзначити,
що серед учасників велика кількість митців, які є постійними учасниками Міжна-

The International Glass Festival Luxembourg has been held every two years since
2005, mainly in August. Professional artists
and students from 17 European countries
took part and demonstrated their own skills
and the specificity of their schools. Among
which there are such as glass blowing,
casting, pate de verre, glass fusing, mosaic,
stained glass, glass painting, sandblasting,
carving and more. There was an opportunity to meet and share experience with other
glass artists. After lectures and discussions,
presentations of works took place 5.
In 2013, there was a demonstration of
glass blowing using a furnace made of
“plain earth”, as in the Middle Ages, to melt
glass that was built by Ed van Dijk. Also
the presentations of an environmentally
friendly low-energy-consumption furnace
for glass recycling from “The Glassfarm” by
Patrick van Tilborgh and publications about
glass by Chrome Yellow Books library in
England6. The International Glass Festival
Luxembourg is marked by the active participation of representatives of Ukraine. Thus,
the young artist Elina Bilous worked at the
6th event 7. In 2017, Evelina Tryntsolyn, a
representative of the Lviv School of Glass
Art, took part on behalf of Ukraine. Their
creative works and biographies are in the
final catalogue of the event. The positive
trend is reflected in the participation in
the 9th International Glass Festival 2019
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родних симпозіумів гутного скла у Львові:
Реміґіюс Крюкас, Анда Мункевіца, Казуші
Накада та ін. Це підтверджує «вписаність»
львівської школи художнього скла у світову культуро-мистецьку спільноту.
Історія скла у Польщі пов’язана з давнім
осередком Нижньою Селезією, де в
середні віки було засновано кілька
склозаводів. Зараз тут знаходиться
Вроцлавська академія образотворчих
мистецтв, у якій функціонує єдина в
країні кафедра художньої кераміки та
скла. У місті, де поєдналася історія з
сучасністю у 2012 році розпочав свою
діяльність Європейський фестиваль
скла. За період існування події участь
взяли 87 митців із 37 країн Європи 9.
Варто зазначити, що в 2018 році захід не
відбувся, але наступного року відновив
діяльність. Важливо, що учасники створюють роботи заздалегідь, і, відповідно
до умов, їх має бути дві. Це з одного боку
дає можливість митцям попрацювати в
«домашніх умовах», з іншого – позбавляє
долі експерименту та імпровізації. Твори
експонують на виставках, організованих
оргкомітетом Вроцлавського фестивалю
у Вроцлаві, Кракові, Лодзі, Єленє-Гурі,
Легніці та Кросні. У програмі заходу
основний акцент зроблено на освітній
складовій: конференціях, семінарах тощо
10
. Показовим є слоган фестивалю «Гра
зі склом» (з англ. «Play with Glass»). У

Luxembourg of two recent graduates
of the Department of Glass Art of Lviv
National Academy of Arts: Yulia Prus and
Victoria Stefanivska. It is worth noting that
among the participants are a great number
of artists attending the International Blown
Glass Symposium in Lviv: Remigijus Kriukas, Anda Munkevica, Kazushi Nakada
and others. This confirms the “aptness” of
the Lviv School of Glass Art in the world
cultural and artistic community.
The history of glass in Poland is related to
the region of Lower Silesia, where factories
were founded in the Middle Ages. Now the
Eugeniusz Geppert Academy of Art and
Design is situated in Wroclaw, where the
only Faculty of Ceramics and Glass in the
country functionates. In 2012, the European Glass Festival began its activities in the
city, where history and contemporaneity
combined. 87 artists from 37 European
countries took part in this event during
its existence 9. We should remark that in
2018 the event did not take place, but the
following year it was organized. It is an
important fact that the participants create
works in advance, and there should be two
according to the conditions. This, on the
one hand, allows artists working “at home”,
on the other hand, deprives them of the
chance of the experiment. The exhibitions
formed from these works are presented
in Wroclaw, Krakow, Łódź, Jelenia Góra,
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2012 році участь у фестивалі взяв Андрій
Бокотей. Також серед представників
України знаходимо ще одну представницю
«львівської школи», випускницю ЛНАМ,
яка проживає у Нідерландах – Наталію
Владичко. ЇЇ творчі роботи були представлені під час VII Європейського фестивалю
скла (2019 р.) у головній експозиції «Краса
та її потворність» (з англ. «Beauty and his
Beast») 11. Показовим є тут жест мисткині, де вона демонструє свою приналежність до Львівської мистецької школи,
незважаючи на другу освіту, здобуту у
Бельгії. Цей факт підтверджує високий
рівень наданих знань та вмінь у ЛНАМ.
Прикладом успішного об’єднання
творчої роботи з декількома матеріалами є фестиваль високих температур у
Вроцлаві, який включає скло, кераміку
та метал. Як зазначають організатори:
«Робота з вогнем дуже трудомістка і виснажлива, але дає багато задоволення та
унікальні результати. Фестиваль покликаний об’єднати митців, які працюють з
різними матеріалами, але мають є дещо
спільне – роботу з високими температурами». Подія відбувається з 2007 року за
фінансування Міністерства культури та
національної спадщини Польщі. Фестиваль також був запланований на 2020 р.,
але у зв’язку із пандемією Covid-19 його
довелось відмінити. Наступний фестиваль
вже анонсували на червень 2021 р. 12.

Legnica and Krosno. In the program of the
event, the main emphasis is on the educational component: conferences, seminars,
etc. 10. The festival slogan ‘Play with Glass’
is illustrative. In 2012, A. Bokotey took part.
Among the representatives of Ukraine,
we find another representative of the “Lviv
school” as well, a graduate of LNAA living
in the Netherlands - Natalia Vladychko.
Her creative works were presented during
the 7th European Glass Festival (2019) in
the frames of the main exhibition of the
event Beauty and His Beast. The gesture
of demonstrating her belonging to the Lviv
School is indicative, despite her second
education obtained in Belgium. This fact
confirms the high level of knowledge and
skills provided in LNAA.
An example of a successful combination of
creative work with several materials is the
Festival of High Temperatures in Wroclaw
that includes glass, ceramics and metal. As
the organizers note: ‘It proves that despite
the fact that we use different materials in
art, we have something in common – high
temperature. Work with fire is very demanding and exhausting, but it gives a lot of
satisfaction and unique results.’ The event
has been held since 2007 with funding
from the Ministry of Culture and National
Heritage of Poland. The event, scheduled
for 2020, was cancelled because of the
Covid-19 pandemic, but the next one has
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Хоча офіційно учасників від України не
було, проте студент кафедри художнього скла ЛНАМ Руслан Лучко працював
на пленеровій печі, асистуючи учасниці
з США. Це свідчить про високий рівень
технічної підготовки кадрів Львівської
школи скла та прагненні самовдосконалення. Варто зазначити, що Р. Лучко є
переможцем ІІ Премії імені Андрія Бокотея для молодих художників-склярів та
другим призером першої.
Ще одним вдалим експериментом, який
об’єднав музичне та прикладне мистецтво є Міжнародний симпозіум художнього скла «Glass Jazz» у Паневежисі, Литва.
Симпозіум заснований у 2014 році Реміґіюсом Крюкасом на базі його власної
студії «Glasremis». Фестиваль «Glass Jazz»
унікальний тим, що створює сприятливий
простір, у якому скло та джаз доповнюють один одного. Формат цього заходу
дозволяє учасникам безпосередньо
працювати зі склом, і весь процес супроводжують музичні імпровізації. Подія відбувається кожні два роки. Від 2016 року
залучені й професійні фотографи, які
розширили візуальний діапазон експонованих творів. Варто зазначити, що на відкритті фінальної виставки був присутній
мер міста Паневежиса, Рітіс Рачкаускас,
який висловив свою думку щодо симпозіуму: «Двадцять дев’ять унікальних скляних творів, двадцять дев’ять відображень

already been announced for June 2021. 12
Although there were no official participants
from Ukraine, Ruslan Luchka, a student
of the Department of Glass Art of LNAA,
worked on the outdoor furnace assisting
the participant from the USA. This evidences the high level of technical training of the
Lviv School of Glass Art and the desire for
self-improvement. It is worth noting that
R. Luchka is the winner of the Second Prof.
A. Bokotey Award for Young Glass Artists.
One more successful experiment that
combines music and applied art is the
International Glass Art Symposium “GlassJazz” in Panevėžys, Lithuania. The event
was founded in 2014 by Remigijus Kriukas
on the basis of his own studio “Glasremis”.
The “GlassJazz” festival is unique by the
fact that it creates a favourable space,
where glass and jazz complement each
other. The format of this event allows its
participants to work directly with glass,
and the whole process is accompanied by
musical improvisations. The event is held
every two years. Since 2016, professional
photographers have been involved as well,
who have expanded the visual range of
exhibited works. It should be mark that the
Mayor of Panevėžys, Rytis Račkauskas,
attended the opening of the final exhibition
and expressed his opinion on the symposium: ‘Twenty-nine unique glass works:
twenty-nine reflections of artists, their cul-
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митців, їх культурного досвіду та традицій
всього світу. Я вдячний організаторам
Індрі та Ремігіюсу Крюкасам за подію, яка
настільки збагачує культурне життя міста.
Завдяки всім вам, такий вражаючий захід
і дивовижна виставка відбуваються тут,
у Паневежисі. Дякую, за подарунок місту
та його жителям…» 13. У 2016 році участь
взяли художники з Бельгії, Чехії, Естонії,
Ісландії, Ізраїлю, Японії, Великобританії,
Латвії, Польщі, Литви, Люксембургу,
Франції, Росії, Фінляндії, Німеччини та
України. Представники львівської школи
працювали й на першому Міжнародному
симпозіумі художнього скла «Glass Jazz»
у 2014 р. А. Бокотей, М. Бокотей, А. Петровський мали можливість безпосередньо працювати у студії та представлені на
фотозвітах за роботою. У 2018 р. відбулися певні зміни у форматі заходу, до участі
запросили також поетів та письменників.
На підсумковій виставці був представлений міждисциплінарний проєкт, який поєднав ряд імпровізацій: з гарячим склом,
прозою, світловим та лазерним шоу,
джазом. Активна участь у міжнародних
заходах викладачів кафедри художнього
скла ЛНАМ зумовлює вдосконалення
освітнього процесу та має безпосередній
вплив на якість підготовки кадрів.
Художнє скло розглядається і в царині
дизайну, як до прикладу на Віденському тижні дизайну. Багатовекторний
захід, що триває 10 днів, підтримується
величезною кількістю міжнародних та
національних партнерів, демонструючи
творчий потенціал. Так, у 2018 році зі
скляними вазами виступив Роберт Комплой. Варто зазначити, що роботи були
привезені вже готові й надані для експозиції, яка відкрита в саду. Подія щорічна,
і проведення у 2020 р. анонсовано на 25
вересня-4 жовтня. Наявний офіційний
сайт, на якому через особливо насичену
програму, доволі важко знайти інформацію про представлення художнього скла.
Це є явним недоліком комунікаційного
аспекту діяльності Віденського тижня
дизайну. Хоча представлені роботи є
авторськими, проте одноосібними, що
демонструє необхідність розширення
географічного кола учасників. Забезпечення освітньої програми у класичному
розумінні майже відсутнє 14.
Динамічне поширення Міжнародного
студійного руху стало поштовхом до
створення Міжнародної конференції художників-склярів у м. Нінґбо (КНР). Вона
відбулася у період із 16 по 20 квітня 2017
року з ініціативи Галереї мистецтв «Ґрін-

tural experience and traditions of the whole
world. I am grateful to the organizers Indrė
and Remigijus Kriukas for the event enriching the cultural life of the city so much.
Thanks to all of you, such an impressive
event and an amazing exhibition take place
here in Panevėžys. Thank you for the gift to
the city and its inhabitants…’ 13. In 2016,
artists from Belgium, the Czech Republic, Estonia, Iceland, Israel, Japan, Great
Britain, Latvia, Poland, Lithuania, Luxembourg, France, Russia, Finland, Germany
and Ukraine took part. The representatives
of the Lviv School also worked at the first
International Glass Art Symposium “GlassJazz” in 2014. A. Bokotey, M. Bokotey and
A. Petrovskyi had the opportunity to work
directly in the studio, and they are presented in photo reports at their work. In 2018,
some changes in the format of the event
occurred; poets and writers were also
invited to participate. At the final exhibition,
an interdisciplinary project that combined
a number of improvisations: with hot glass,
prose, light and laser shows, and jazz was
demonstrated. Active participation of the
teachers of the Department of Glass Art of
LNAA in international events determines
the improvement of the educational process and has a direct impact on the quality
of staff training.
Glass art is also considered in the field of
design, as, for example, at the Vienna Design Week. The multi-faceted event, which
lasts 10 days, is supported by a great
number of international and national partners, demonstrating its creative potential.
Thus, in 2018, Robert Comploj performed
his glass vases. It is worth noting that the
works were already finished, brought and
provided for the exhibition, which operated
in the garden. The event is annual, and its
holding in 2020 is announced for September 25-October 4. There is an official
website where it is quite difficult to find
information about glass art presentation
due to the particularly eventful program.
This is a vivid disadvantage of the communication aspect of the Vienna Design Week.
Although the presented works are author’s,
they are individual that demonstrates the
need to expand the geographical range of
the participants. Providing an educational
program in the classical sense is almost
absent 14.
The dynamic spread of the international
studio movement prompted the establishment of the International Glass Art Conference in Ningbo city (PRC). It was held
during April 16-20, 2017 on the initiative
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вейв» (м. Усі, КНР), Музею скла у Львові
(Україна) та Західного регіонального
науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України. За планами
організаторів, дана подія має проводитися у форматі бієнале. Проте, запланована
на квітень 2020 р. конференція була
відтермінована через пандемію Covid-19.
До колекції новоствореного Музею скла
в Нінґбо увійшли творчі роботи учасників заходу. Варто зазначити, що також
фонди поповнюються і композиціями
лауреатів Премії А. Бокотея. Понад 2000
м2 виставкового простору призначені
для представлення китайській аудиторії
найважливіших світових досягнень сучасного художнього скла. Серед учасників
представники Бельгії, Болгарії, Чехії,
Китаю, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви,
Нідерландів, Мексики, Польщі, Словаччини, України (Андрій Бокотей), Великобританії, США та Японії.
Відомий форум Glass Nexus у North Lands
Creative надає можливість об’єднати
митців, глядачів та зацікавлених сторін з
науковцями, колекціонерами та кураторами в міжнародному масштабі. Учасники з більш ніж 10 країн взяли участь у
заході в кампусі Лібстера у 2018-2019 р.
(Велика Британія). Головна ціль форуму
– це дослідження взаємозв’язку трьох
тем: розвідка в області кураторства та
виготовлення скла; соціальне емоційне
навчання через досвід художнього скла
та нематеріальної культури, як традиції,
методики та техніки, які можна розвивати

of the Greenwave Art Gallery (Wuxi city,
PRC), the Glass Museum in Lviv (Ukraine)
and the Western Regional Scientific and
Cultural Centre of the National Academy of
Arts of Ukraine. According to the plans of
the organizers, this event should take place
in the format of the biennale. However, the
conference, scheduled for April 2020, was
postponed due to the Covid-19 pandemic.
The collection of the newly created Glass
Museum in Ningbo includes creative works
of the participants of this event. It should
be marked that the funds are also filled with
compositions of the winners of the Prof.
A. Bokotey Award. More than 2,000 m2 of
exhibition area are designed for presenting
to the Chinese audience the world’s most
significant achievements of contemporary
glass art. Among the participants are the
representative of Belgium, Bulgaria, the
Czech Republic, China, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, the Netherlands, Mexico,
Poland, Slovakia, Ukraine (Andrii Bokotey),
the United Kingdom, the USA and Japan.
The famous Glass Nexus Forum at North
Lands Creative gives an opportunity to
bring together artists, viewers and concerned parties with researchers, collectors
and curators internationally. Participants
from more than 10 countries took part
in the event on Lybster campus in 20182019 (the United Kingdom). The main goal
of the forum is to study the relationship
between three topics: intelligence in the
field of curation and glassmaking; social
emotional study through the experience of
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та підтримувати. У присутності відомого
художника-скляра професора Майкла
Роджерса, викладача Школи американських ремесел в Рочестерському технологічному інституті, який став Майстром
церемонії для Форуму, учасники отримали можливість додаткової практики 15.
Станом на 2020 р. на цьому заході представників львівської школи не було, проте
на офіційному сайті уже анонсоване
проведення події у 2021 році та вказано
на розширення її масштабів і тривалості.
Умови участі передбачають організаційний внесок (100£) 16. Серед анонсованих
учасників майбутнього форуму Фредрік
Нільсен (Швеція), який у своїй творчості
асимілює графіті, перформанс та музику,
виражаючи власні рефлексії у склі; Нікола
Моретті (о. Мурано, Італія), що поєднує
традиційні техніки з сучасним дизайном
та ін.
Каналом представлення «львівської
школи» у світі є участь її представників
у міжнародних виставках та реалізація
творів закордоном. О. Іванишин,
Е. Тринцолин, О. Турецька, А. Бокотей,
А. Петровський, О. Звір та багато інших
презентували свої мистецькі пошуки в
США, Люксембурзі, КНР, Польщі, Литві
та ін. Це дозволяє світовій спільноті формувати власне уявлення про актуальну
культурну ідентичність України.
Знаковим є започаткування І Міжнародної резиденції для художників-склярів
«European Glass Education». Закономірно,
що захід базується у Львові – місті де відбувається найтриваліший та єдиний у світі
безперервний міжнародний симпозіум
гутного скла, а також успішно функціонує
профільна кафедра у ЛНАМ. Резиденція
стане першою спеціалізованою освітньою
міждисциплінарною платформою, яка
об’єднає передові міжнародні підходи у
професійній мистецькій освіті та надасть можливість практичного втілення
результатів теоретичної частини заходу.
Виставки, круглі столи та співпраця
різних поколінь – професорів та студентів – уможливить ґрунтовне охоплення
проблематики. Даний проєкт, ставши
щорічною традицією, не тільки модернізує навчальний план освітньої програми
«Художнє скло» у ЛНАМ, а й стане додатковою платформою популяризації та
комунікації професійної спільноти.
Відображаючи світові тенденції творчих пошуків у царині художнього скла,
представники львівської школи знаходять власний шлях інтерпретацій
та утверджують високий рівень май-

glass art and intellectual culture as traditions, methods and techniques that can be
developed and supported. In the presence
of the prominent glass artist Professor Michael Rogers, a professor at the School for
American Crafts at the Rochester Institute
of Technology, who became the Master of
Ceremonies for the Forum, participants had
the opportunity for additional practice 15.
As of 2020, there were no representatives
of the Lviv School at this event, but the
official website has already announced the
event in 2021 and indicated the expansion
of its scale and duration. The conditions
of participation provide for the payment
of a registration fee (£100) 16. Among the
announced participants of the upcoming
forum are Fredrik Nielsen (Sweden), who
assimilates graffiti, performance and music
in his creative work, expressing his own reflections in glass; Nicola Moretti (the Island
of Murano, Italy), who combines traditional
techniques with modern design, etc.
The channel of representation of the “Lviv
school” in the world is the participation of
its representatives in international exhibitions and the sale of works abroad.
O. Ivanyshyn, E. Tryntsolyn, O. Turetska,
A. Bokotey, A. Petrovskyi, O. Zvir and many
others presented their artistic research in
the USA, Luxembourg, PRC, Poland, Lithuania, etc. This allows the world community
forming its own idea of the current cultural
identity of Ukraine.
The establishment of the I International Residence for European glass artists
“European Glass Education” is significant.
It is natural that the event is based in Lviv
- the city where the world’s longest and
only continuous international blown glass
symposium takes place, and the specialized department of LNAA also functionates
successfully. The Residence will be the
first specialized educational interdisciplinary platform that will combine advanced
international approaches in professional art
education and provide an opportunity to
put into practice the results of the theoretical part of the event. Exhibitions, round
tables and cooperation of different generations - professors and students - will enable
a thorough coverage of the issue. This
project, having become an annual tradition,
not just modernizes the curriculum of the
educational program “Glass Art” in LNAA,
but also will become an additional platform
for promotion and communication of the
professional community.
Reflecting the world trends of creative
search in the field of glass art, the represent-
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стерності. Якісна комунікація серед
професійної міжнародної спільноти
формує освітній базис, який активно
поповнюється у відповідності до вимог
сучасності. Можемо констатувати високий рівень фахової підготовки кадрів
кафедрою художнього скла ЛНАМ, який
вони підтверджують на практиці. Варто
також акцентувати на широкій географії
охоплених заходів: від Люксембургу до
КНР. Показовою є залученість до міжнародного культурного процесу різних
генерацій Львівської школи. Освітній
процес оновлюється і завдяки професійності викладачів і активності студентів.
Світова тенденція розширення науково-теоретичної частини програми наочно
демонструє значення кваліфікованої
підготовки для продовження та вдосконалення традицій. Найбільш виразною
на сьогодні є необхідність системної
підтримки міжнародних ініціатив яка
сприятиме утвердженню бренду львівської школи художнього скла у світі.

atives of the Lviv School find their own way
of interpretations and confirm a high level
of skill. Quality communication among professional international community forms the
educational basis that is actively increased
in accordance with the contemporary
requirements. We can state the high level of
professional training by the Department of
Glass Art of LNAA, which they prove in practice. It is also worth emphasizing the broad
geography of the events covered: from
Luxembourg to PRC. Involving in international cultural process of different generations of
the Lviv School is indicative. The educational
process is updated thanks to the professionalism of teaching staff and the activity of
the students. The global trend of expanding
scientific and theoretical part of curriculum
visually demonstrates the importance of
qualified training to continue and improve
the traditions. The most significant today is
the need for system support of international
initiatives that will promote the brand of the
Lviv School of Glass Art in the world.
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В И С Т А В К И Х УД ОЖ Н Ь О Г О
СКЛА У ГА ЛЕРЕЇ ЛНАМ
(2016-2019 РР.)
GLASS ART EXHIBITIONS IN THE GALLERY OF LNA A
(2016-2019)

Галерея ЛНАМ – сучасний арт-простір,
заснований як підрозділ Львівської
національної академії мистецтв у 2015 р.
для підтримки та популяризації творчих
ініціатив молоді. Надаючи можливість
студентам та 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
них мали виставки, пов’язані з діяльністю єдиної в Україні кафедри художнього
скла. Насамперед вони вирізнялися
особливою естетикою та цілісністю
експозицій, що зумовлено специфікою
самого скла як матеріалу із винятковими
візуальними якостями та надскладними
технологічними нюансами.
Показовою у цьому контексті стала
перша колективна виставка молодих
склярів «АРТ-АНТРОПОЛОГІЯ /ARTANTROPOLOGY» 2016 р., як своєрідне
мистецьке дослідження людини засобом художнього скла. Експозиція, що
складалася із творчих робіт молодого
покоління митців, випускників унікальної кафедри художнього скла ЛНАМ,
показала надзвичайно високий професійний рівень і відкрила глядачеві нові
формотворчі, візуальні та концептуальні
можливості традиційного матеріалу. Вказаний проєкт – це зріз розвитку львівської школи художнього скла 2010-х рр.
у контексті розробки ідейного наповнення, нового осмислення матеріалу для
формування художнього образу. Регулярне звернення до проблематики візуалізації образу людини у навчально-творчому процесі передбачало формування

ЮРІЙ НОВАЧИНСЬКИЙ
начальник відділу видавництва
та інформації ЛНАМ

АННА ЄФІМОВА
доктор філософії,
провідний фахівець з виставкової діяльності
галереї ЛНАМ, викладач кафедри
менеджменту мистецтва ЛНАМ

YURIY NOVACHYNSKYI
Head of Publishing and
Information Department of LNAA

ANNA YEFIMOVA
Doctor of Philosophy,
Leading Specialist in Exhibition Activities
of the Gallery of LNAA, Lecturer at the
Department of Art Management of LNAA

The Gallery of LNAA is a contemporary
art space established as the Division of
Lviv National Academy of Arts in 2015 in
order to support and popularize creative
initiatives of the youth. Giving the students
and graduates an opportunity to present
their works to a wide public, the institution
serves as a kind of “incubator” of author’s
projects. More than a hundred projects of
various formats have been implemented in
the Gallery for a 5-year period of its activity.
Exhibitions related to the activity of the only
Department of Glass Art in Ukraine were
of great importance. First of all, they were
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цілісного фонду робіт студентів, у яких
розкриті різні аспекти вказаної проблематики. Як зазначав куратор виставки,
приват-доцент кафедри художнього
скла Орест Принада: «Однією з базових
характеристик проєкту є звернення до
візуалізації образу людини, як творця
всіх наративів. Окрім того, основним
акцентом стала демонстрація розвитку
митця як цілісної особистості з оригінальним світоглядом і, водночас, як фахівця, який ефективно може виконувати
завадання високого рівня складності в
матеріалі. Важливим аспектом проєкту
є також ефективна співпраця викладача
та студента, орієнтована на гармонійний
розвиток особистості художника». Учасники проєкту: Марія Амарій, Ліля Василько, Юлія Галишин, Олена Коваленко, Вадим Мельник, Віктор Орлов, Надія
Стефаненко, Наталія Уштан, Оксана
Хомич, Роксолана Худоба. На відкритті
виставки також відбулась презентація
каталогу творів.
Цього ж року, 7 жовтня в рамках 10
Міжнародного симпозіуму гутного скла
у Львові, у галереї ЛНАМ відкрилась
виставка навчально-творчих робіт
молодого покоління художників-склярів, студентів та випускників ЛНАМ,
що найкраще репрезентують сучасний

distinguished by special aesthetics and
integrity of expositions due to their specificity of glass as the material with exceptional
visual qualities and extremely complex
technological nuances.
The first collective exhibition of young
glass artists ART-ANTROPOLOGY 2016
as a particular artistic study of a man by
means of glass art became indicative in this
context. The exposition consisting of the
creative works of the young generation of
artists, graduates of a unique Department
of Glass Art of LNAA, demonstrated an extremely high professional level and opened
to the audience new shaping, visual and
conceptual abilities of traditional material.
This project is a slice of the development
of the Lviv Glass Art School of 2010s in the
contest of working out ideological content,
new interpretation of the material to form an
artistic image. Regular appeal to the issue
of human image visualization in academic
and creative process supposed the forming
of integral fund of student works, in which
different aspects of the given issue are
shown. According to Orest Prynada, the
curator of the exhibition, Privatdocent of
the Department of Glass Art: ‘One of basic
characteristics of the project is an appeal to
human image visualization as a creator of
all narratives. In addition, demonstration of
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етап розвитку Львівської школи художнього скла. На виставці експонувались
семестрові та курсові роботи, дипломи
бакалаврів і магістрів, виконані впродовж останніх років у техніках гутного
скла, вітража, литва, спікання, холодної
обробки, розпису та ін. Відтак, можна
сміливо стверджувати, що завдяки роботі симпозіумів і участі в них студентів
Львівської академії мистецтв докорінно
змінився підхід молоді до поставлених
мистецьких завдань, формування авторської думки. Зазнали переосмислення естетичні вартості та, насамперед,
почало превалювати ідейне, образотворче начало, що виразно можна було
простежити в експозиції. Оглядаючи
роботи студентів кафедри художнього скла ЛНАМ на виставці «Львівська
школа художнього скла», іноземні гості
дали високу оцінку творам і підкреслили достойний рівень освіти в Академії.
Куратори виставки поставили перед
собою завдання максимально широко
представити різноманітні техніки й прийоми відповідно до програм кафедри.
З 2017 р. молодь усе активніше наважується на персональні проєкти. Так,
виставка студентки кафедри художнього
скла Іванни Масалович мала на меті
продемонструвати авторське бачення

an artist developing as an integral personality with original outlook and at the same
time as a specialist, who can effectively
perform a task of a high level of complexity
in the material, was a main accent. An
important aspect of the project is also an
effective cooperation of teacher and student, focused on harmonious development
of personality of the artist.’ The project
participants are as follows: Mariia Amarii,
Lilia Vasylko, Yulia Halyshyn, Olena Kovalenko, Vadym Melnyk, Viktor Orlov, Nadiia
Stefanenko, Nataliia Ushtan, Oksana
Khomych and Roksolana Khudoba. There
was also a presentation of the catalogue
of works at the exhibition opening.
The same year, on the 7th of October,
within the frames of the X International
Blown Glass Symposium in Lviv, in the
Gallery of LNAA, the exhibition of academic
and creative works of the young generation
of glass artists, students and graduates of
LNAA was opened that best represents
the current stage of the development of
the Lviv School of Glass Art. The exhibition
presented semester and course works,
final projects of bachelors and masters
made during last years in such techniques
as blown glass, stained glass, casting,
sintering, cold glass finishing, painting, etc.
Thus, we can dare to state that thanks
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образу жінки, інтерпретоване у живописі
та склі. «Жінка» є ключовим концептом
у творчості Іванни Масалович. Вона
ретранслювала її образ у найрізноманітніших варіаціях: спокусницею, мінливою,
хвилюючою, ніжною, тендітною наче
скло, а іноді такою незворушною… Жінка – це маленький всесвіт, навколо якого все обертається. Це берегиня-мати і,
водночас, – це «мистецька форма», яка
буває дуже різною. Кожна робота торкається певної проблеми, яка була пережита й переосмислена авторкою. Це її
особисті внутрішні рефлексії, своєрідна
поетизація жіночої сутності, майстерно
передана у живописних та скляних експериментах. Живописні твори художниці
вирізнялися непересічною експресією,
динамікою композиційних рішень та
особливим відчуттям кольору. Її роботи у художньому склі демонстрували
високий мистецький рівень, професійне
володіння складними технологічними
прийомами та формотворчими методами. Попри молодий вік, Іванні Масалович уже вдалося виробити оригінальну
авторську манеру та знайти нові засоби
вираження, досягнути цілісності та
гармонійної взаємодії живописних творів
і художнього скла. Це перша персональна виставка художниці, яка розкрила
мистецький досвід та надзвичайний
творчий потенціал студентки й засвідчила високий фаховий рівень підготовки,
здобутий під час навчання на кафедрі
художнього скла ЛНАМ. Іванна Масалович – яскрава представниця молодої
генерації львівської мистецької школи.
Вона активно експериментує з різними
живописними прийомами, технологіями та формотворенням у склі. Роботи
вирізняються високими мистецькими
якостями, естетичною довершеністю та
глибокою змістовністю.
Однак, не лише студенти та випускники кафедри художнього скла наважуються працювати з цим складним
матеріалом. Восени 2017 р. молода
художниця, випускниця ЛНАМ 2013
р. Дзвінка Загайська вперше представила в галереї ЛНАМ живопис на
склі в рамках виставки «Симетрія». У
глядача цей проєкт викликав асоціації
із традиційними формами народного мистецтва та втілював внутрішню
стійкість, цілісність і гармонію Всесвіту.
Переосмислення глибинних змістів,
що містяться в образно-символічних
проявах народної культури проникає
в суть культурно-ціннісних орієнтирів

to the operation of symposiums and the
participation of the students of Lviv National
Academy of Arts, the approach of the youth
to set artistic tasks, formation of author’s
opinion has radically altered. Aesthetic
values were reinterpreted, and, first of all,
ideological, visual principal became to prevail that was clearly traced in the exhibition.
Observing the works of the students of the
Department of Glass Art of LNAA in the
exhibition Lviv School of Glass Art, foreign
guests gave a high estimate of the works
and underlined a dignity level of education
in the Academy. The curators of the exhibition set themselves the task to present as
much as possible the various techniques
and methods in accordance with the programs of the Department.
Since 2017, young people are more actively
venturing into solo projects. Thus, the
exhibition of a student of the Glass Art
Department Ivanna Masalovych aimed to
show the author’s vision of the image of a
woman, interpreted in painting and glass. A
“woman” is a key concept in Ivanna Masalovych’s creative work. She retranslated her
image in a variety of variations: seductive,
changeable, exciting, soft, tender as glass,
and sometimes so immovable… A woman
is a small universe around which everything
turns. This is a guardian mother and simultaneously an “art form”, which can be very
different. Every her work concerns a certain
problem, experienced and reinterpreted by
the author. It is her personal inner reflections, particular poetization of female nature
masterly expressed in painting and glass
experiments. Painting works of the author
were distinguished by specific expression,
dynamics of compositional solutions and
particular sense of colour. Her works in art
glass demonstrated a high artistic level,
professional mastery of complex technological methods and shaping methods.
Despite her young age, Ivanna Masalovych
has already managed to create her original
author’s manner and found new means of
expression, reached the integrity and harmonious interaction of painting works and
glass art. This was the first solo exhibition
of the author that revealed an artistic experience and extraordinary creative potential
of the student and testified to the high professional level obtained during her studying
at the Department of Glass Art of LNAA.
Ivanna Masalovych is a vivid representative
of the young generation of Lviv art school.
She actively experiments with various painting techniques, technologies and shaping in
glass. Her works are distinguished by high
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народу. За словами авторки, проєкт
«Симетрія» – це, насамперед, синтез
традиційних та сучасних форм вираження... Зацікавлення в універсальних
категоріях традиційної культури...
Уособлення балансу, рівноваги, гармонії та відображення матеріального світу
в символічно-геометричних формах
живопису через дію, емоцію, світовідчуття. Дзвінка Загайська є активним
учасником мистецького життя, брала
участь у численних виставкових проєктах, симпозіумах і пленерах. Попри
молодий вік художниці вже вдалося виробити оригінальну та добре впізнавану творчу манеру, зайняти свою нішу в
сучасному образотворчому мистецтві.
Експозиція виставки продемонструвала непересічний жанровий формат
творчого доробку та високий професійний рівень молодої мисткині.
Першою виставкою у 2019 році став
сміливий міждисциплінарний проєкт студента кафедри художнього скла Руслана
Лучка «Створення вільної людини». До
експозиції увійшли інсталяція, відео-арт,
художнє скло та живопис. Руслан Лучко
звернувся то таких тем, як проблема

artistic qualities, aesthetic perfection and
deep content.
However, not just the students and graduates of the Department of Glass Art dare
to work with this complex material. In the
autumn 2017, a young artist and graduate
2013 of LNAA Dzvinka Zahaiska represented for the first time in the Gallery of LNAA
her painting on glass within the frames of
the exhibition Symmetry. For the viewer,
the works evoked the associations with
traditional forms of folk art and embodied
the inner stability, integrity and harmony
of the Universe. Reinterpretation of deep
meanings, containing in image-symbolic
manifestations of folk culture, penetrates
into the essence of cultural and value
orientations of the people. According to
the author, the Symmetry Project is, above
all, the synthesis of traditional and modern
forms of expression… Interest in universal categories of the traditional culture…
An embodiment of balance, equilibrium,
harmony and reflection of material world
in symmetric and geometric shapes of the
painting through the action, emotion and
feeling of the world. Dzvinka Zahaiska is an
active participant in artistic life, took part in
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залежності людини, усвідомлення впливу
оточення на власні вчинки, питання вибору. Все що ми бачимо, чуємо та відчуваємо вносить вагому лепту в майбутній
вибір, виходячи з цього будь-які вчинки
можна назвати детермінізованими,
позбавленими права вільного вибору.
Як зазначав сам автор: «Створення
вільної людини» – це певне дослідження,
спроба позбавити суб’єкта очей, вух,
відсторонити від будь-якого зовнішнього
впливу, трансформувати в самодостатню органічну субстанцію, яка буде один
на один зі своїм власним «я». Але на
скільки вона стане вільною тоді?». Уже
від першого курсу Руслан Лучко активно
працював над своїм творчим доробком,
брав участь у різних мистецьких проєктах, став учасником програм студентської мобільності та мав змогу навчатися один семестр у Академії мистецтв
ім. Є. Гепперта у м. Вроцлав (Польща).
Окрім художнього скла та живопису
він експериментує також у напрямках
інсталяції, відео-арту, перформансу та
3-D моделювання.
У рамках 11 Міжнародного симпозіуму
гутного скла у Львові у 2019 р. у галереї
ЛНАМ відбувся проєкт «#glassUA», що
представив експериментальну творчість
молодих українських художників, випускників кафедри художнього скла, учнів
професора Андрія Бокотея: Евеліни
Тринцолин, Еліни Білоус, Ольги Турецької, Остапа Іванишина, Віктора Мельничука. Як зазначила мистецтвознавиця Зоя
Чегусова: «…великі сподівання пов’язані
з наймолодшою генерацією львівських
митців, що активно завойовує позиції в
сучасному мистецтві скла. Це вже «учні
учнів» Андрія Бокотея. Вони намагаються
застосовувати в роботі зі склом ще більш
нетрадиційні підходи. І їх творчі новації
захоплюють» 1. У межах заходу у галереї ЛНАМ також відбулась Міжнародна
науково-практична конференція «Світове
студійне скло: традиція та експеримент».
Проєкт відбувався за підтримки Українського культурного фонду.
Твори студентів та випускників художнього скла неодноразово ставали
невід’ємною складовою низки колективних проєктів, таких як «Сучасне декоративне мистецтво. Молода генерація»,
2018 р., щорічна виставка дипломних
робіт «Наші» 2015–2020 рр. та були
визначальними естетичними акцентами
при формуванні експозицій. Студенти
кафедри також демонстрували у галереї
інші творчі напрацювання, не пов’язані

many exhibition projects, symposiums and
plein airs. In spite of her young age, the
artist has managed to develop an original
and well-recognized creative style, taken
her place in contemporary fine art. The
exhibition demonstrated the unique genre
format of the creative work and the high
professional level of the young artist.
The first exhibition in 2019 was a brave
interdisciplinary project of the student of the
Department of Glass Art Ruslan Luchko The Creation of A Free Man. Ruslan Luchko
appealed to such topics as the problem
of human dependence, awareness of environment influence on one’s own actions,
matters of choice. All that we see, hear
and feel makes a great contribution to our
future choice; therefore, any actions may
be called as deterministic and deprived of
the right to free choice. According to the
author, The Creation of A Free Man is a
certain research, an attempt to leave the
subject without eyes, ears, to remove it
from any external influence, transform in
a self-sufficient organic substance, which
will be face to face with his own “I”. But to
what extent will it be free then?’ From the
first year of study, Ruslan Luchko actively
worked over his creation, participated in
various art projects, became a participant
of the student mobility program and had
an opportunity to study in Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland) for a semester. In addition to
glass art and painting, he also experiments
with installation, video art, performance
and 3D modelling.
Within the frames of XI International Blown
Glass Symposium in Lviv in 2019, #glassUA
Project took place in the Gallery of LNAA
that presented the experimental creative
work of young Ukrainian artists, graduates
of Glass Art Department and the students
of the Professor Andrii Bokotey as follows:
Evelina Tryntsolyn, Elina Bilous, Olha Turetska, Ostap Ivanyshyn and Viktor Melnychuk.
According to Zoia Chehusova, an art historian: ‘…great expectations are connected
with the youngest generation of Lviv artists
who are actively gaining their position in
contemporary glass art. These are already
“the students of Andrii Bokotey’s students”.
They try to use even more non-traditional
approaches in their work with glass. And
their creative innovations are captivating’ 1.
Within the frames of the event, there was
also the International Scientific and Practical
Conference “World Studio Glass. Tradition
and Experiment” in the Gallery of LNAA.
The project was held with the support of
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зі склом, як наприклад проєкт 2015 р.
«Один, два, три» Інни Делієвої, Андрія
Чижова та Сергія Слепка, де вони показали свою графіку та живопис.
2020 року в рамках проєкту «Комунікаційна кампанія галереї ЛНАМ», приуроченого до 5-тиріччя діяльності галереї, що
отримав грантову підтримку Українського
культурного фонду, з метою забезпечення
доступу до напрацювань галереї за п’ять
років діяльності, було створено онлайн
архів, який містить детальну інформацію
про виставки, згадані вище, та доступний
за посиланням: https://lnam.edu.ua/uk/
exhibitions.html. Також на цій платформі
кожен охочий може залишити свій відгук
на проєкти художнього скла, що відбулись
у галереї в період 2015-2020 р.
Кращі традиції львівської школи художнього скла віднайшли своє втілення у
низці успішних виставкових проєктів
Галереї ЛНАМ. Багатогранність творчих
підходів митців гармонійно корелювала з
концепцією простору та підтверджувала
престижність мистецької освіти, зокрема
єдиної в Україні кафедри художнього
скла. Окрім того, виставки скла завжди
отримували позитивні відгуки відвідувачів, професійної спільноти, а також
ставали інформаційним приводом у ЗМІ.
Ми відкриті до нових ініціатив та колаборацій, готові підтримати творчі пошуки
молоді та надати фаховий супровід.
Нашим 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.
Прогресивний динамічний напрямок
розвитку, який нам сьогодні демонструє
кафедра художнього скла ЛНАМ, дає
підстави прогнозувати чималу кількість
якісних виставкових проєктів молодого
покоління, які в першу чергу будуть реалізовані у галереї ЛНАМ.

1. Чегусова З. Панорама львівського гутництва межі ХХ-ХХІ ст.: експериментальні
пошуки творчих індивідуальностей. 7UA.
Львів : Колір Про. 2019. №5. С. 54-68
1. Chehusova, Zoya. Panorama lvivskogo
hutnyctva ХХ-ХХІ st.: eksperymentalni poshuky tvorchyh indyvidualnostej. 7UA. Lviv :
KolirPro. 2019. #5. 54-68

the Ukrainian Cultural Foundation.
The works of the students and graduates
of the Department of Glass Art became
not once an integral part of number of
collective projects such as Contemporary
Decorative Art. Young Generation, 2018,
the annual exhibition of final projects OURS,
2015-2020, and were defining aesthetic
accents in the formation the exposition. The
students of the Department also showed
in the Gallery their other creative works,
which were not connected with glass, for
example, the project 2015 One, Two, Three
by Inna Deliieva, Andrii Chyzhov and Serhii
Slepko, where they presented their graphic
and painting works.
In 2020, within the frame of the project
“Communication Campaign of LNAA
Gallery”, dedicated to the 5th anniversary
of the Gallery activities, which got the
support of the Ukrainian Cultural Foundation, in order to provide access to the
works of the Gallery for five years of its
operation, an online archive was created
that contains detail information about
exhibitions mentioned above and available at: https://lnam.edu.ua/uk/exhibitions.
html. Also on the platform, every interested person can leave his feedback on
glass art projects held in the Gallery for
the period of 2015-2020.
The best traditions of the Lviv Glass Art
School have been embodied in a number
of successful exhibition projects of the
Gallery of LNAA. The variety of creative
approaches of the artists harmonically
correlated with the concept of space and
confirmed the prestige of art education, in
particular the only Glass Art Department
in Ukraine. In addition, glass exhibitions
always received positive feedbacks of
the visitors, professional community and
became newsworthy information in the
mass media.
We are open to new initiatives and collaborations, ready to support creative search
of the youth and provide professional aid.
The creation of favourable conditions for
presenting creative potential of the students
and graduates of LNAA, as well as provision for promising artists with an opportunity to make their creative start, were and
remain our main priority.
The progressive dynamic development,
demonstrated by the Department of
Glass Art of LNAA today, give us grounds
to predict a great number of quality exhibition projects of the young generation,
which, first of all, will be implemented in
the Gallery of LNAA.
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МИСТЕЦЬКА ОСВІТА
І НАЦІОНАЛЬНА
МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ
ART EDUCATION
AND NATIONAL EDUCATION MODEL

Кожна епоха ставить свої вимоги до
мистецької освіти і відтак відбуваються і численні корективи у національній
моделі виховання. Щоразу, у пошуку
найбільш досконалих освітніх форм
постає проблема ефективної суспільно-корисної діяльності як митця-практика так і науковця-теоретика. Історично
роками пропаговане досконале опанування мистецьких форм також забезпечить повноцінний розвиток творчо
обдарованої особистості, що у часовій
перспективі стане вирішальним чинником становлення і реалізації її життєвих
настанов та формування національно
свідомого громадянина.
Сьогодні діапазон професійної мистецької освіти охоплює широкий спектр
завдань: від духовного становлення
особистості до забезпечення належного культурно-естетичного клімату
цивілізованої держави. Відтак пошуком
найоптимальніших шляхів вирішення цих
завдань сьогодні займаються науковці
і практики різних за галузями спрямуванням мистецьких закладів. Оскільки ці
заходи здійснюються в умовах ринкової
економіки, що на сьогодні є мало сприятливим для позитивного вирішення
комплексу проблем освітньої діяльності,
слід, насамперед, шукати нові сучасні

84 ▪ e u r o p e a n ▪ g l a s s ▪ e d u c a t i o n

РОКСОЛАНА ПАТИК
доктор філософії, доцент,
перший проректор ЛНАМ

ROKSOLANA PATYK
Doctor of Philosophy, Associate Professor,
First Vice Rector of LNAA

Each epoch sets its own requirements for
art education and, consequently, there
are numerous adjustments in the national
education model. Every time, in the search
for the most perfect educational forms,
the problem of effective socially useful
activity of both the artist-practitioner and
the scientist-theorist arises. The years-long
propaganda of the mastery of art forms will
also ensure the full-fledged development
of a creatively gifted personality, which will
become a decisive factor in the formation
and implementation of its life guidelines
and the formation of a nationally conscious
citizen in the long run.
Currently, the range of professional art education covers a long list of tasks, from the
spiritual development of the individual to
ensuring the proper cultural and aesthetic
climate of a civilized state. Therefore, the
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ефективні форми організації освітньо-виховного процесу.
Безперечно, національна модель виховання передбачає і реалізацію інноваційних проєктів у мистецьких навчальних закладах (подібно як для прикладу
2020 року успішно реалізовано у ЛНАМ
один із проєктів УКФ, і ще декілька на
сьогодні перебувають на стадії завершення), це забезпечить підготовку
високопрофесійних фахівців, які в майбутньому зможуть успішно конкурувати
на ринку праці і примножити інтелектуальний потенціал держави.
Водночас, першочерговим завданням
мистецької освіти залишається висока
фахова підготовка спеціалістів на всіх
трьох освітніх рівнях, що забезпечує
здійснення в одній самодостатній, матеріально забезпеченій та інтелектуально
освітньо-виховній системі розвиток обдарованої особистості протягом усього
періоду її професійного становлення.
Стратегія відродження української національної культури і освітнього простору
пропоновані урядом до 2020 року і базові позиції стратегії що сьогодні визначають мистецьку освіту до 2030 року дик-

scientists and practitioners of different
fields of art institutions are currently in
search for the best ways to solve these
problems. Since these steps are being
taken in a market economy setting, which
is not quite favorable for a positive solution
to a set of problems of educational activities, we should, first of all, look for new,
modern and effective forms of the educational process organization.
Undoubtedly, the national model of
education envisages the implementation
of innovative projects in art schools (for
example, as one of the UKF projects successfully implemented in LNAM in 2020,
and several others, which are currently
at the implementation stage), which will
provide training for highly professional experts, who will be able to compete in the
labor market successfully and increase the
intellectual potential of the state.
At the same time, the priority task of art education remains high professional training of
experts at all three educational levels, ensuring the implementation of a gifted personality
development in one self-sufficient, materially
and intellectually well-off educational system
throughout its professional development.
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тую необхідність загального розв’язання
комплексу завдань стосовно творення,
збереження, поширення та засвоєння
духовних набутків нації. Відтак саме сьогодні, з особливою гостротою постають
проблеми системного і комплексного
осмислення культурної спадщини українського суспільства, концепції мистецької
активізації нації і вільного діалогу всіх
його етнографічних та соціальних спільнот (і не лише у політичній площині!).
Таким чином актуалізуються пошуки
оптимальних шляхів розвитку національної моделі виховання крізь призму
мистецької освіти які на нашу думку
вартувало б згрупувати за наступними
напрямами: по-перше, кожен мистецький вищий навчальний заклад держави
(ЗВО) повинен успішно репрезентувати
свої досягнення у сучасному європейському і світовому мистецтві, ставити
перед собою завдання, які б сягали
найвищих освітньо-педагогічних показників у галузі підготовки фахівців
культури і мистецтва відповідно до вимог
національного духовного розвитку.
Відтак формуватиметься нова національно свідома творча еліта українського суспільства; по-друге, спрямовувати
зусилля на піднесення естетичної культури студентської молоді та на захист її
від комерціалізації маскультури. Кожен
мистецький навчальний заклад повинен
прагнути застосовувати індивідуалізований метод, виховувати високу культуру,
новаторське мислення, художній професіоналізм, національну самосвідомість,
шанобливе ставлення до вітчизняних
та світових надбань; по-третє, одним з
головних принципів мистецького вищого навчального закладу повинен бути
захист творчої свободи митця на ниві
його художньої самореалізації у сучасних умовах економічного ринку; здійснювати співробітництво із зарубіжними
науковими установами (симпозіуми,
наукові конференції, мистецькі проекти,
пленери та ін..); проводити національні
та міжнародні конкурсів, майстер-класи
із залученням провідних фахівців у галузі
культури і мистецтва.
Таким чином, вища мистецька школа неодмінно повинна бути головним координуючим центром окремо взятого регіону,
який поширював би зв’язки в галузі мистецтва з інфраструктурою культурно-масової сфери (аудіовізуальне мистецтво,
телебачення, кінематограф, аудіоринок,
музейна діяльність, видавництво, тощо).
Адже творчі та науково методичні досяг-

The strategy of revival of Ukrainian national
culture and educational space proposed
by the government until 2020 and the key
aspects of the strategy determining the art
education until 2030 dictate the need for
a common solution to the set of tasks for
creating, preserving, disseminating, and
assimilating the nation’s spiritual heritage.
Thus, it is today that the problems of systematic and comprehensive understanding
of the cultural heritage of Ukrainian society,
the concept of artistic activation of the
nation, and a free-flowing dialogue of all its
ethnographic and social communities (and
not only in the political sphere!) arise with
particular urgency.
Therefore, the search for optimal ways
to develop a national model of education
through the prism of art education, which
in our opinion should be grouped in the
following areas, is of high relevance:
first, each art higher educational institution of the state (HEI) must successfully
represent its achievements in contemporary European and world art, as well as
set the goals of reaching the highest educational and pedagogical indicators in the
field of training specialists in culture and
art in line with requirements of the national spiritual development. Consequently, a
new nationally conscious creative elite of
Ukrainian society will be formed; second,
it is required to direct efforts to raise the
aesthetic culture of student youth and to
protect them from the commercialization
of mass culture. Every art school should
strive to apply an individualized method,
cultivate high culture, innovative thinking,
artistic professionalism, national identity,
as well as respect for national and world
heritage; third, one of the main principles
of an artistic higher educational institution should be the protection of the
artist’s creative freedom in the field of
his artistic self-realization in the current
economic market setting; to cooperate
with foreign scientific institutions (symposia, scientific conferences, art projects,
plain airs, etc.) to hold national and international competitions and workshops
involving the leading specialists in the
field of culture and art.
Thus, the art higher educational institution
must inevitable be the core coordinating
center of a particular region, which would
spread links in the field of art with the infrastructure of the mass culture sphere (audiovisual art, television, cinema, audio market,
museum activities, publishing, etc.). After all,
the creative, scientific, and methodological
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нення навчального закладу, авторитет
професорсько-викладацького потенціалу роблять престижнішим навчання.
Задля розв’язання вказаних завдань
особливого значення повинні набувати
стратегічні напрямки в діяльності навчального закладу, а також послідовне
вирішення ряду існуючих на сьогодні
проблем. Йдеться про цілісну систему
інтеграції мистецької освіти навколо
центральних вузів країни в цій галузі,
активізуючи пошуки в етнонаціональній
царині мистецтва посиленні національно-культурної пам’яті в процесі підготовки митця, враховуючи структурність
підготовки (школи мистецтв – академії).
Ураховуючи новітні освітні виклики
(всесвітня пандемія COVID-19, введення
дистанційних на змішаних форм навчання) потрібно кардинально перебудовувати методологічні й організаційні
засади цього напрямку. А саме, поряд
з існуючими, суто педагогічними засобами студіювання, наприклад, мистецької практики, історії і теорії мистецтва,
художніх особливостей творів, створити
передумови для формування культурологічних, народознавчих та етномистецтвознавчих засад мистецької культури,
завдяки яким вона набуде життєтворчого змісту, системно-цілісного оформлення і повсюдного функціонування.
Підсумовуючи вищесказане, можна дійти
наступного висновку. Сьогоднішня вища
мистецька освіта – це багаж, здобутий
на засадах гуманізації, яка передбачає
передачу фахової майстерності, набуття естетики, розвиток ідеалів, відчуття
творчої фантазії, оволодіння знаннями і
морально-ціннісним змістом цих знань.
На мій погляд, сьогодні найбільш ефективною і принциповою повинна бути виховна
система, яка б синтезувала національну
ідею, власні традиції та найвищі духовні
досягнення людства. А цьому повинна
сприяти інтеграція здобутків вітчизняної
освіти та загальносвітового процесу, але з
обов’язковим урахуванням фактору соціальних умов розвитку таланту і, зокрема,
такої сегментованості як високопрофесійна освіта та майбутня суспільна заангажованість фахівця. Відтак, ґрунтуючись на
фундаментальній академічній професійній
освіті, мистецька вища школа сьогодення,
Львівська національна академія мистецтв
зокрема, проектує свій потенціал на виховання особистості майбутнього професійного митця, розвиток його світовідчуття,
на утвердження національно виразної
життєвої позиції.

achievements of the educational institution,
as well as the authority of the teaching potential make teaching more prestigious.
In order to solve these tasks, strategic
directions in the activities of the educational
institution, as well as the consistent solution
of a number of existing problems should be
of special importance. It is a holistic system
of integration of art education around
the central universities of the country in a
specific area, intensifying the search in the
ethno-national art field to strengthen the
national and cultural memory in the process
of training the artist, given the training
structure (art school or academy).
Given the latest educational challenges
(global pandemic COVID-19, the introduction of distance learning in mixed forms
of education), it is required y to radically restructure the methodological and
organizational principles of this area. For
example, along with the existing, purely
pedagogical means of studying, for example, art practice, history and theory of art,
and artistic features of works, it is required
to create preconditions for the formation of
culturological, ethnographic and ethnoartistic foundations of art culture, through
which it will acquire life-giving content,
comprehensive systemic presentation, and
ubiquitous operation.
To sum up the above, we can arrive at the
following conclusion. Today’s higher art
education is a baggage acquired on the
basis of humanization, which involves the
transfer of professional skills, acquisition of
aesthetics, development of ideals, a sense
of creative imagination, mastery of knowledge, as well as moral and value-based
content of this knowledge.
In my opinion, currently the most effective
and fundamental pattern should be an
educational system that would synthesize
the national idea, own traditions, and the
highest spiritual achievements of the humankind. This should be facilitated by the
integration of achievements of domestic
education and the global process, but
with due regard to the social conditions
of talent development and, in particular,
such segmentation as higher professional
education and future social engagement
of an expert. Therefore, based on fundamental academic professional education,
a modern art higher educational institution, in particular Lviv National Academy
of Arts, targets its potential to educate a
future professional artist, to develop his/
her world outlook, and to establish his/
her nationally expressive life stance.
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НОТАТКИ З ПРИВОДУ
СУЧАСНОГО
ДЕКОРАТИВНОГО
МИСТЕЦТВА: ДОСВІД ЛНАМ
N O T E S A B O U T C O N T E M P O R A R Y D E C O R A T I V E A R T:
THE EXPERIENCE OF LNAA

Декоративно-прикладне мистецтво –
особливий рід художньої діяльності,
покликаний формувати гармонійне
предметне середовище людини, робити
її існування комфортним, естетично й
емоційно наповненим, індивідуальним і
неповторним. Твори декоративно-прикладного мистецтва володіють своєю
специфічною образністю, що нерозривно пов’язана з їх функцією, історією, особливими засобами художньої
виразності, за допомогою яких втілюється ідея. Ця древня і потужна галузь
цивілізації, виплекана людством з часів
палеоліту, в українському сьогоденні
презентована, зокрема, навчальними
та художніми практиками факультету
декоративно-прикладного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв (далі ДПМ ЛНАМ).
Навчальні методики п’яти кафедр факультету – художньої кераміки, текстилю, дерева, скла і металу – закорінені
передусім в номінованому матеріалі.
Професійне володіння матеріалом, техніками та технологіями його упорядження конденсує історичний досвід, дає
платформу новаціям. Солідаризуючись
з принциповими позиціями руху «Art and
Craft» та положеннями Маніфесту Баугаузу про рівність мистецтва і ремесла,
художники-педагоги факультету ДПМ
займають професійну позицію у справі

ГАЛИНА КУСЬКО
доктор філософії, деканка факультету
Декоративно-прикладного мистецтва ЛНАМ

HALYNA KUSKO
Doctor of Philosophy, Dean of the Faculty
of Decorative and Applied Arts of LNAA

The decorative and applied arts are a
special kind of artistic activity called to
form a harmonious subject environment
of a man, make his being comfortable,
aesthetically and emotionally filled, individual and unique. The works of decorative
and applied arts have their own specific
imagery that is inextricably linked with
their function, history, particular means of
artistic expression, with the help of which
the idea is embodied. This ancient and
powerful field of civilization cherished by
mankind since the Palaeolithic times, is
presented in Ukraine today, in particular,
by educational and artistic practices of the
Faculty of Decorative and Applied Arts of
Lviv National Academy of Arts (hereinafter
the DAA of LNAA).
The teaching methods of five departments
of the Faculty – Artistic Ceramics, Art Textile, Wood, Glass and Metal are rooted in
the nominated material, first of all. Profes-
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підготовки фахівця галузі, що полягає в
якісному мистецькому та ремісничому
вишколі вихованців.
Творче обдарування та вмотивованість
оволодіти професією спонукає молодь
до серйозного вивчення фаху. Поступово від простих вправ, опертих на
традиційні техніки та естетику (чудовою
базою тут служить народне мистецтво),
студенти виростають до рівня «вільного
мислення матеріалом», коли усі компоненти мистецького твору складають
нероздільну взаємообумовлену єдність.
На старших курсах, у процесі творчості
над кваліфікаційними працями бакалаврського та магістерського рівнів, після
завершення навчання в Академії молоді
митці часто демонструють подиву гідний
рівень творчої реалізації, постійний
пошук і поступ. Саме вони під керівництвом досвідчених педагогів, а пізніше самостійно формують обличчя сучасного
українського декоративного мистецтва.
Серед прикметних напрямків творчості
молодих – вироби декоративного мистецтва з вираженою утилітарною функцією
(посуд, умеблювання, ювелірні прикраси, одягові та інтер’єрні тканини тощо),
призначені для одиничного втілення та
тиражування невеликими партіями (на
основі певного зразка). Інша напрямна –
твори, що акумулюють оригінальну ідею,
новаторські за естетикою, технічними та

sional mastery of the material, techniques
and technologies of its arrangement condense the historical experience, provide a
platform for innovations. Expressing their
solidarity with the principles of “Art and
Craft” movement and provisions of the
Bauhaus Manifesto of art and craft equality, the artists-pedagogues of the DAA
hold their professional position in training
specialists in the field, which is quality art
and craft education of the students.
Creative talent and motivation to master
the profession induce the youth to study
seriously their specialty. Step by step, from
simple exercises based on traditional techniques and aesthetics (folk art is a perfect
basis for this), the students grow up to the
level of “free thinking using the material”,
when all the components of the work of
art form an integral interdependent unity.
During the last years of study, in the process of creative work over their qualified
projects of bachelor’s and master’s levels,
after graduating from the Academy, young
artists often demonstrate a dignity level
of creative realization, continuous search
and progress that is worth of astonishing.
They, under the guidance of experienced
pedagogues and later independently,
form the look of contemporary Ukrainian
decorative art.
Among the notable areas of the youth’s
creativity are the works of decorative art
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технологічними характеристиками. Це
панно, пластика (так звані арт-об’єкти),
інсталяції. У кожному випадку одним з
основних засобів художньої виразності є
виявлення матеріалу, його досконалості,
що досягається послідовністю технічних
операцій. Або ж чарівної недосконалості (сучки в товщі дерева, кракелюри і
патьоки кераміки, спонтанна текучість
гути, висотані нитки й обнажена основа
тканини, шорохуватість і блиск металу) –
все, що виявляє шляхетне природне походження сировини, безцінний індивідуальний дотик майстра, його інструментів.
Рух думки часто несподіваний, строгий
або пишномовний, інколи сповнений тонкої іронії, завжди емоційно насичений, наснажений красою. Так апологет гончарства
Ольга Цибуля вибудовує свою масштабну
інсталяцію (дипломна робота магістра) з
чорно-червоної полив’яної кавалькади
глеків. Багатократно помножені й ритмізовані прості на перший погляд предмети формують виразну композицію, що
асоціюється з агресивним рухом натовпу.
Чітка організована геометрія оп-арту заворожує погляд у поліхромних дерев’яних
панно Назара Симотюка. А в інтерпретації
Давида Копича дерево виявляє текучість
і пластичність (дипломна робота на здобуття ступеню магістра). Краса майстерно
опрацьованих поверхонь металевих панно
Петра Грицюка складає конкуренцію кращим живописним творам.
Ідеальний холоднуватий блиск скляних
посудин, акуратно розставлених на

with marked utilitarian function (crockery,
furniture, jewelleries, clothing and interior
fabrics, etc.), designed for single embodiment and reproduction in small batches
(based on a certain pattern). Another guide
is the works accumulating an original idea,
innovative in their aesthetics, technical
and technological characteristics. These
are panels, plastics (so-called art objects),
installations. In every case, one of the
main means of artistic expression is the
identification of the material, its perfection,
reached by the sequence of technical
operations. Or charming imperfection
(knots in wood, ceramic craquelure and
stains, spontaneous fluidity of hot glass
furnace, untwined threads and open fabric
basement, metal roughness and gloss) –
everything that reveals the noble natural
origin of the raw materials, invaluable
individual touch of the master, his tools.
A movement of the thought is often
surprising, strict or gorgeous, sometimes
full of subtle irony, always emotionally
saturated and enriched with beauty. This
way the pottery apologist Olha Tsybulia
builds her large-scale installation (master’s
project) from black and red cavalcade of
enamelled pots. Repeatedly multiplied and
metrical simple objects at the first glance
form a clear composition that is associated
with aggressive movement of the crowd.
The clearly organized geometry of op art
charms in polychrome wooden panels by
Nazar Symotiuk. And according to Davyd
Kopych, wood reveals fluidity and plasticity
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стелажах, у дипломній інсталяції Руслана Лучка «Музей відкритого типу» та
розміщені поруч світлини на контрасті
втілюють ідею вразливості людської
природи, її тіла і духу. Об’ємно-просторова композиція Наталії Парщик «Інформаційний простір» виконана у гутній
техніці, її густої текстури, світлоносності
вибудовує образ сучасних комунікацій,
що встановлюють зв’язки, і, водночас,
ув’язнюють людину в своїх тенетах.
Декоративне мистецтво у художніх
практиках молодих часто виходить за
межі усталених рецептур. Так виникають інтерактивна текстильна інсталяція «Вихід за межі» Тетяни Білецької,
міметичні композиції – шляхетна «Біблія
глини» Надії Собко та сповнена життя,
яскрава і дотепна «Естетика їжі» Романа
Бєлея. Навіть при побіжному погляді
стає зрозумілою художня, «артівська»
природа сучасного декоративного мистецтва, коли краса форми поєднується
з глибиною образу.
Актуальним сьогодні є поглиблення прикладної напрямної декоративної галузі.
Поширення у світі набуває думка про
перегляд ідей, що донедавна здавались беззаперечними, про безумовну
пріоритетність інтенсивних техноємних
виробництв. Адже побічним продуктом
глобальної індустріалізації стало нищення природних ресурсів, забруднення
середовища, у масштабах, що складають екзистенційні ризики. Відтак, як альтернативу розглядають сектор «низьких

(master degree project). The beauty of
masterfully processed surfaces of metal
panels by Petro Hrytsiuk competes with
the best paintings.
Ideal cold gloss of glass containers,
which are thoroughly put on the shelves,
in diploma installation of Ruslan Luchko
“Open-type Museum” and adjacent photographs in contrast embody the idea of the
vulnerability of human nature, his body and
spirit. Nataliia Parshchyk’s volumetric and
spatial composition “Information Space”
is made in hot glass furnace technique,
its dense texture, luminescence builds the
image of modern communications that establish connections and, at the same time,
imprison a person in their webs.
The decorative art in artistic practices
of young people often goes beyond the
fixed recipes. Thus, the interactive textile
installation “Out of Limits” by Tetiana
Biletska, mimetic compositions – noble
“Bible of Clay” by Nadiia Sobko and full of
life, bright and smart “Aesthetics of Food”
by Roman Bielei. Even at passing glance,
an artistic nature of contemporary decorative art became comprehensible, when
the beauty of shape is combined with the
depth of image.
It is urgent today to deepen the applied
guide of the decorative field. The opinion
about revision of ideas of the unconditional
priority of intensive technology industries,
which until recently seemed unquestionable, is spreading around the world.
Certainly, the by-product of global indus-
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технологій» («low-technology»), інноваційну доречність і економічні перспективи
якого довів проєкт «Policy and Innovation
in Low-tech Industries in Europe – PILOT»
(«Політика та Інновації у низько технологічному виробництві у Європі»).
Ще кілька десятиліть тому в Україні
існували великі підприємства з виробництва якісних предметів побуту: порцеляни, текстилю, скла тощо. Запорукою
високого рівня продукції на виробництві
були, передусім, художники. З розпадом
старої економічної системи ці підприємства були зруйновані. Ринок заполонила
дешева чужоземна продукція, яка задовольняла масові потреби. Однак не естетичні. Часто – це предмети одноразового
вжитку, які, власне, й формують лавину
екологічного сміття. Відтак в Україні, як
і у всьому світі актуалізувались проблеми, вирішення яких вбачається у зміні
економічних моделей, політиці сестейнебіліті, «повільному» дизайні, «емоційному»
дизайні тощо.
У згаданому контексті особливо актуальною бачиться роль кафедр факультету
ДПМ, які готують фахівців, здатних з
успіхом заповнити цю важливу культурно-економічну нішу, створювати якісні
довговічні речі, котрі б задовольняли
естетичні потреби людини, дозволяли
їй відчути свою індивідуальність, формували емоційну прив’язаність, відчуття
комфорту та безпеки. Ідея створення
художніх прикладних творів реалізується
сьогодні на невеликих сучасних підприємствах, у індивідуальних творчо-виробничих майстернях випускників, багато з
яких заснували свої бренди, у курсових
та дипломних роботах студентів ЛНАМ
(набори посуду «Хвилі» Марії Свирид,
«Взаємо (дія) Ганни Петрикіної, «Духи
Карпат» Галини Башти, «Форма» Наталії

trialization has become the destruction of
natural resources, environmental pollution,
on a scale that poses existential risks.
Therefore, the “low-technology” sector is
considered as an alternative, the innovation relevance and economic prospects of
which were proved by the project “Policy
and Innovation in Low-tech Industries in
Europe - PILOT”.
A few decades ago, in Ukraine there were
big enterprises producing quality household items: porcelain, textile, glass, etc.
Above all, the artists were the source of
a high level of production. With the fall of
the old economic system, these enterprises were destroyed. The market was
full of cheap foreign products that satisfied mass needs. However, not aesthetic
ones. These are often the objects of single
use that actually form the avalanche of
ecological waste. Since then in Ukraine,
as in the whole world, the issues became
urgent, the solution of which is seen in the
change of economic models, politics of
sustainability, “slow” design, “emotional”
design, etc.
In this context, the role of the departments
of the Faculty of DAA is especially relevant, which train professionals who can
successfully fill this significant cultural and
economic niche, create quality durable
things that would meet the aesthetic
needs of man, allow him to feel his individuality, form emotional attachment, feeling
of comfort and safety. The idea of creating
artistic applied works is realized today in
small modern enterprises, in individual
creative and production workshops of
graduates, many of whom established
their own brands, in course and final
projects of the students of LNAA (sets of
crockery “Waves” by Mariia Svyryd, “Inter
(action)” by Hanna Petrykina, “Spirits of the
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Пігули, «Імпровізація стилів» Віолетти
Микитяк, меблевому ансамблі «Кольорова лінія» Валентина Рябця, наборі
ювелірних прикрас «Симбіоз» Марти
Мартишин та багатьох інших).
Таким чином, сучасне декоративне
мистецтво на досвіді ЛНАМ мислиться як широкий зріз художніх практик,
в основі яких особливе розуміння і
способи реалізації ідеї краси та втілення
смислів. Крім того – це галузь як ніколи
актуальних прикладних практик, що покликані вирішувати важливі проблеми
сучасної економіки, екології, психології,
естетики та ін. Перспективи розвитку
декоративно-прикладного мистецтва
мисляться позитивними через високий професійний рівень педагогічного
персоналу факультету ДПМ ЛНАМ,
обдарованість молоді, яка свідомо приходить працювати в цю давню і вічно
оновлювану царину художньої творчості й уже сьогодні демонструє високий
рівень мистецьких досягнень.

Carpathians” by Halyna Bashta, “Form” by
Nataliia Pihula, “Improvisation of Styles”
by Violetta Mykytiak, furniture ensemble
“Colourful Line” Valentyn Riabets, set of
jewelleries “Symbiosis” by Marta Martyshyn and many others).
This way, contemporary decorative art by
the experience of LNAA is conceived as a
broad slice of artistic practices, based on
a special understanding and the means of
realization of the ideas of beauty and embodiment of senses. Besides, this is a field
of more than ever significant applied practices called to solve important problems of
modern economics, ecology, psychology
aesthetics and so on. The prospects for
development of decorative and applied arts
are considered positive thanks to the high
professional level of pedagogical stuff of the
Faculty of DAA of LNAA, the talent of the
youth, who consciously comes to work in
this ancient and eternally updating field of
artistic creativity and already today shows a
high level of artistic achievements.
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МИСТЕЦТВО І ЧАСОВІ
ДИСОНАНСИ
ART AND DISSONANCES OF TIME

Однією з проблем функціонування
мистецького середовища і мистецької
освіти в Україні є ментально-ідеологічний «розрив поколінь», який істотно
відрізняє нас від навколишнього світу.
Контактуючи упродовж багатьох років
з мистецькими академіями сусідньої
Польщі, я неодноразово спостерігав
відсутність світоглядної різниці між студентами і досвідченими професорами
поважного віку. У кінцевому результаті,
пояснення цього «феномену» виявилося
доволі простим: у Польщі безуспішні
намагання запровадити соцреалізм,
як «найпередовіший творчий метод»,
тривали понад десять років, тоді як в
Україні він панував більше півстоліття.
Це означало, що помітних світоглядних
деформацій у нас практично зазнали
три покоління художників-практиків та
теоретиків-мистецтвознавців.
Після інтелектуально-образотворчих
здобутків модернізму радянська форма
тоталітарного мистецтва здійснювала
парадоксальне, примусове повернення до міметичного образотворення
ХІХ століття, щедро «приправленого»
ідеологічними догмами «будівників
комунізму». Сама основа такого мистецтва базувалася на відвертому анахронізмі, що підтверджують, зокрема,
думки відомого філософа і культуролога
Хосе Ортега-і-Гасета. У своїх працях
він стверджував, що твори ХІХ ст., які
«годі віднести до нормального типу
мистецтва, є найбільшим відхиленням в
історії естетичного смаку (…) імператив
надмірного реалізму, який переважав в
художній чутливості минулого століття,
слід розцінювати як крайнє збочення
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One of the problem of the functioning of
artistic environment and art education
in Ukraine is a mental and ideological
“generation gap”, which significantly
makes us different from the world around.
Having contacts with art academies of
neighbouring Poland for many years, I
observed more than once the absence of
the world outlook difference between their
students and experienced professors of
venerable age. As a result, the explanation
of this “phenomenon” turned out to be
rather simple: in Poland, the attempts to
introduce socialist realism as “the most
advanced creative method” were not
successful and lasted more than ten years,
whereas in Ukraine, it dominated for more
than a half-century. It meant that three
generations of our artist-practitioners and
art theorists and historians underwent
noticeable outlook distortions.
After intellectual and descriptive achievements of modernism, the Soviet form of totalitarian art made a paradoxical and forced
return to the mimetic imaging of the 19th
century, which was generously “seasoned”
with the ideological dogmas of “communism builders”. The principles of such
art was based on an obvious anachronism

естетичної еволюції (...) звідси випливає,
що нове натхнення, хоча б яким на позір
екстравагантним воно не було, є просто
поверненням, бодай у головному, на
справжній шлях мистецтва».
У нас повернення на «справжній шлях
мистецтва» відбулося тоді, коли у світі
вже понад чверть століття побутувала
нова мистецька філософія постмодернізму. Її поступова експансія в мистецьке
середовище України, яке на зламі 1980
– 1990-х років несподівано швидкими
темпами відкривалося для світу, сприяла
загостренню часових розривів.
Комусь тоді може видавалося, що ця
проблема не була настільки важливою.
Однак існування діаметрально протилежних поглядів на мистецтво, його природу
і завдання, вело до реальних, доволі
прикрих ситуацій. Показовим в сенсі
сказаного став підхід фахівців до вибору
художників на експозицію «Мистецтво
скульптури», що входила до масштабного, підтриманого державними інституціями проєкту «Мистецтво України ХХ
століття» (1998): «Ми свідомо не включали
в це коло видатні імена народних художників і навіть академіків (…) їхня творча
діяльність належить минулому радянського мистецтва (…) покоління досвідчених
старійшин довгі роки тримало монополію
на скульптуру, залишаючи за собою
право остаточного вибору нащадків (…)
цю історію ми залишаємо поза нашими
професійними інтересами».
Минуло майже чверть століття, але,
як виявляється, згадані ментально-ідеологічні «розриви поколінь» надалі
здатні породжувати конфліктні ситуації,
продукувати діаметрально протилежні
позиції у розумінні сучасних мистецьких
процесів. Цілком закономірно, що теперішніх студентів та випускників українських мистецьких навчальних закладів,
приваблює новий, безкінечно мінливий,
суперечливий, але вільний творчий
світ. Натомість, переконання більшості
художників-педагогів старшого покоління, титулованих осіб, на яких, зазвичай,
тримається якісний показник мистецьких
навчальних закладів, визначає той фактор, що значна частина їхнього життя,
насамперед, найважливіший час формування творчої особистості, проходили в
середовищі, де офіційні шляхи розвитку
мистецтва, в тому числі й мистецької
освіти, були чітко окресленими і строго
регламентованими. Яскравим свідченням існуючих протиріч є зростаюча
популярність у Львівській національній

confirmed, in particular, by the thoughts of
famous philosopher and culturologist José
Ortega y Gasset. In his writings, he stated
that the works of the 19th century, which
“hardly concern the normal kind of art, are
the greatest deviation in the history of aesthetic taste (…) the imperative of excessive
realism that dominated in artistic sensitivity
of the last century should be considered
as the end … of aesthetic evolution (…) it
follows that new inspiration, no matter how
extravagant it may seem, is just a return, at
least in the main thing, to a real way of art.”.
Our return to the “real way of art” happened, when a new art philosophy of
postmodernism had been already existing
in the world for more than a quarter century.
Its step-by-step expansion into Ukrainian
artistic environment, which at the turn of the
1980s and 1990s was opening to the world
at its unexpectedly fast rates, promoted to
the aggravation of the time gaps.
Someone, perhaps, found then that this
problem was not so significant. However,
the existence of diametrically opposed
views on art, its nature and task led to real
and rather unpleasant situations. Demonstrative in a sense of the said became
a specialists’ approach to choosing the
artists for the Art of Sculpture exhibition,
which was the part of a large-scale project
The Ukrainian Art of the 20th century
(1998), supported by state institutions: “We
consciously did not include in this circle
the prominent names of people artists
and even academicians (...) their creative
work belongs to the past of Soviet art (…)
the generation of experienced elders had
the monopoly on sculpture for long years
reserving the right to final selection of their
descendants (…) we leave this history out
of our professional interests.”.
Almost a quarter century has passed, but
as it turns out, the mentioned mental and
ideological “generation gaps” are able
further to give rise to conflict situations, produce diametrically opposed positions within
the meaning of contemporary art processes. It is absolutely natural that a new,
constantly changeable, contradictory but
free creative world attracts today’s students
and graduates of Ukrainian art educational
establishments. Instead, the beliefs of most
artist pedagogues of the older generation,
titled people, on which a quality indicator
of art educational establishments usually
depends, defines the factor that the main
part of their life, first of all, the most important time of creative personality formation,
occurred in the environment, where the
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академії мистецтв нової спеціалізації
«актуальні мистецькі практики» і, поруч
з цим, несприйняття її переважною
частиною професорсько-викладацького
складу старшого покоління.
Пошук шляхів розв’язання згаданих
проблем спонукає звернутися до певних
теоретичних роздумів. Згадаємо насамперед, що у світовій теорії та історії
мистецтва існує загальна періодизація,
тривалий час невідома в Україні. Вона
виділяє три етапи розвитку: міметичний
(з давніх часів – до початку 1900-х років),
ідеологічний (від 1900-х – до початку
1970-х років) та постісторичний (з початку 1970-х – до сьогоднішнього дня).
Зазначимо, що два останніх етапи співпадають фактично з явищами модернізму
та постмодернізму.
В міметичний період мистецтво, подібно до науки, було засобом вивчення
та пізнання людиною навколишнього
світу. Художники змагалися між собою в
емоційно наповненому творенні реалістичних ілюзій, достовірному відображенні пластичних властивостей того, що
сприймає людське око.
У другій половині 1870-х рр. імпресіонізм
декларував потребу перемін, а поява
фотографії і кіно дала нові засоби миттєвої фіксації довкілля. Динаміка відкриттів
на зламі тисячоліть в ділянках науки і
техніки змінила уявлення про світ, про
його виміри, ритми життя і можливості
пересування людини у просторі. Пошук авангардних мистецьких форм, які
позначили розквіт нового ідеологічного
періоду, не оминув українських художників, дав світові видатні імена сміливих
творців-експериментаторів.
На Заході модернізм проходив певні
стадії розвитку і в 1960-х дійшов до
природного завершення, своєрідної
трансформації у складову частину постмодернізму. В Україні, яка входила до
складу СРСР, тривалий період панування соцреалізму позбавив нас частини
мистецької історії ХХ століття, динамічних процесів завершення модернізму,
зародження і розвитку постмодернізму.
Перебування художників в умовах
ізоляції не пройшло і не могло пройти
безслідно, залишило низку деформацій
і непорозумінь. Визнання цього факту є
особливо важливим, бо в іншому випад-

official ways of art development, including
art education, were clearly defined and
strictly regulated. The growing popularity
of a new specialization of Contemporary
Art Practices at Lviv National Academy of
Arts and along with that the rejection of it
by the majority of the teaching staff of the
older generation is a clear evidence of the
existing contradictions.
Looking for the ways to solve the mentioned issues provokes to address to
certain theoretical thoughts. Let us, first of
all, recollect that there is a general periodization in the world theory and history of
art, which was unknown in Ukraine for a
long time. It distinguishes three stages of
the development: mimetic (from ancient
times to the early 1900s), ideological (from
1900s to the early 1970s) and posthistoric
(from the early 1970s to the present day).
We should notice that two last stages
actually coincide with the phenomena of
modernism and postmodernism.
During the mimetic period, art like science
was for a man a means of studying and cognition the surrounding world. Artists competed in emotionally filled creation of realistic
illusions, true description of plastic properties
of things perceived by human eye.
In the latter half of the 1870s, the Impressionism declared the need for changes, and
the invention of photography and cinema
provided new means of instant fixation of
the environment. The dynamics of inventions in science and technique at the turn of
the millennia has changed the conception
of the world, its dimensions, rhythms of life
and human possibilities to move in space.
The search for avant-garde art forms, which
marked the prosperity of a new ideological
period, did not pass over Ukrainian artists;
it presented to the world the famous names
of brave creators and experimenters.
In the West, modernism passed through
certain development stages and in 1960s
reached its natural end, a peculiar transformation into an integral part of postmodernism. In Ukraine, which was a part of the
USSR, a long-lasting period of domination
of social realism leaved us without a part
of art history of the 20th century, dynamic
processes of modernism ending, appearance and development of postmodernism.
The existence of the artists in isolated conditions has not passed and could not pass
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ку нічого дивуватися, що нинішня творча молодь сприймає тих, хто ностальгує
за радянським «реалістичним» мистецтвом, як пережитки минулого.
Недостатня інформованість і живучість
стереотипу «західної загниваючої
культури» справляють дивні «позачасові» ефекти. Так, у розумінні старшого
покоління поняття «сучасне мистецтво»
може сягати заперечень образотворчих
принципів міметизму та авангардних
експериментів початку ХХ століття.
Змішування понять «сучасне мистецтво»
і «мистецтво ХХ століття» провокує
парадоксальні дискусії про речі, які у
цивілізованому світі давно уже стали
позадискусійними. Адже в європейських
музеях мистецтво 1900 – 1970-х років
знаходиться у постійних експозиціях і
представляє новітній зріз загальнолюдського культурного надбання. Сказане
підтверджую, зокрема, концепція величезної виставки, яка відбулася у 1999 р.
у музеях і виставкових залах Берліна під
загальною назвою «Розвиток мистецтва
у Німеччині упродовж ХХ століття».
Згадані часові дисонанси посилюються
залишками стандартизованої моделі
мистецької освіти, запровадженої за
радянських часів. Вони суперечать
пріоритетній кінцевій меті сучасного навчального процесу – підготовці яскравої,
неповторної творчої особистості, яка
сьогодні є поцінованою у світі та отримує
шанс на успіх у глобальних образотворчих змаганнях. До недавнього часу
в українських мистецьких навчальних
закладах у викладанні спеціальних дисциплін домінувало колективне виконання
студентами типових завдань. Відповіді
на такі завдання зводилися до певного
позитивного еталону та, в ідеалі, мали
бути однаковими. Цілком очевидно, що
подібні вправи сьогодні є добрими лише
на початкових етапах навчального процесу, однак у кінцевому результаті здатні
нівелювати творче начало.
Можна було би, звичайно, стверджувати, що час сам вирішить проблеми
«розриву поколінь». Однак, навряд чи
цього варто чекати. Адже нинішній світ
надзвичайно динамічний і швидкоплинний. Сьогодення вимагає невідкладного
фахового аналізу та вдумливого, зваженого вирішення існуючих проблем.

without leaving a trace; it left a number
of deformations and misunderstandings.
It is very significant to accept this fact,
because it is not strange in other case that
today’s creative youth perceive those who
feel nostalgic for Soviet “realistic” art as
remnants of the past.
Insufficient awareness and viability of the
stereotype of “western decaying culture”
have strange timeless effects. This way, in
the understanding of the elder generation,
the notion “contemporary art” may reach
the objections of imitative principles of
mimeticism and avant-garde experiments
of the early 20th century. Mixing the terms
“contemporary art” and “art of the 20th
century” provokes paradoxical discussions of the issues, which have long since
become out of the question in civilized
world. In European museums, the art of
the 1900-1970s is present in permanent
exhibitions and represents the latest face of
universal human cultural achievement. The
said above is confirmed, in particular, by the
concept of a huge exhibition held in 1999 in
the museums and exhibition halls of Berlin
under a general title “Art Development in
Germany During the 20th Century.”
Mentioned time dissonances are strengthened with the traces of standardized model
of art education introduced in Soviet times.
They contradict the priority final goal of
modern educational process – preparing of
a bright, unique creative personality, who
is today estimated in the world and gets a
chance for success in global art competitions. When teaching special disciplines in
Ukrainian art educational establishments,
the collective performance of typical tasks
by the students was dominated until recently. The answers to such tasks were led
to a certain positive standard and, ideally,
should have been similar. It is completely
clear that today such exercises are good
just on the initial stages of educational
process, but as the final result they are able
to level the creative beginning.
Of course, it could be stated that the time
would solve by itself the issues of “generation gap”. However, it is hardly worth waiting for. Because today’s world is extremely
dynamic and fleeting. The present day
requires an immediate professional analysis
and thoughtful and considered solution of
current problems.
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