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ПЕРША ПРЕМІЯ ПРОФЕСОРА АНДРІЯ БОКОТЕЯ

ДЛЯ МОЛОДИХ ХУДОЖНИКІВ-СКЛЯРІВ
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Ідея заснувати премію проф. Андрія Бокотея виникла 
в колекціонера українського сучасного мистецтва, ки-
тайського бізнесмена Ю Яоміня. Він озвучив її в грудні 
2017 р. під час візиту до Львова. 
Натхненник і фундатор багатьох арт-проектів,  
спрямованих на розвиток китайського й українсько-
го мистецтва, зокрема й журналу «7UA», Ю Яомінь 
зацікавився художнім склом відносно недавно, коли 
відвідав 10-й Міжнародний симпозіум гутного скла 
у Львові у 2016 р. До того меценат колекціонував 
український живопис: його збірка, презентована в 
декількох галереях Південно-Східного Китаю, налічує 
понад 1500 робіт художників із різних регіонів України. 
Скло зацікавило китайського бізнесмена настільки, що 
у квітні 2017 р. він збудував музей сучасного худож-
нього скла з експозиційними площами понад 3000 кв 
м (відкриття відбулось 18 жовтня 2018 р.). До того 
в м. Нінбо (КНР) відбулася Міжнародна конференція 
художників-склярів, співорганізатором якої  
виступив Музей скла у Львові. Результатом її проведен-
ня є колекція з понад 50 робіт художників із 18 країн.
Уже під час першої розмови щодо премії, її вирішили 
спрямувати на молодих художників-склярів. Адже 
молоде українське скло потребує особливої уваги 
й опіки, якщо ми плануємо зберегти та продовжити 
традиції української школи.
До участі в першому конкурсі на премію проф. Андрія 
Бокотея зголосилося 28 художників, більшість яких – 
студенти кафедри художнього скла ЛНАМ. Цікаво, що 

до великої склярської сім’ї долучилися також випускни-
ки інших кафедр ЛНАМ: Тарас Попович із монументаль-
но-декоративної скульптури, Назар Кульчицький із ху-
дожнього дерева та Надія Тенетко з художньої кераміки.
Насамперед варто наголосити на різноманітності 
технік, які застосували конкурсанти у своїх роботах: 
вільноформовані гутні композиції (Евеліна Тринцолин, 
Тамара Беретелі, Іванка Масалович, Яна Волохань, 
Данило Фіголь, Софія Фіголь), варіації спікання (Наталя 
Сіра, Кирило Білан, Ольга Турецька, Остап Іванишин, 
Маргарита Сергеєва, Богдан Ломоносов), вітраж (Надія 
Тенетко, Назар Кульчицький, Маріанна Хомик, Вікторія 
Грабко, Юля Галишин, Крістіна Гармасій), холодна 
обробка (Наталя Нам’як) та комбіновані техніки (Андрій 
Чижов, Віктор Орлов, Інна Делієва, Руслан Лучко).
Під час обговорення робіт журі конкурсу, на чолі з 
президентом Національної академії мистецтв України 
проф. Андрієм Чебикіним, було одностайним щодо 
першого місця. Перемогу здобув Кирило Білан, автор 
композиції «Бермудський трикутник». У нагороду він 
взяв участь у відкритті Музею скла у Нінбо в жовтні 
2018 р., а його робота доповнила експозицію цього 
музею. Нещодавній випускник академії застосував у 
роботі складну та трудомістку авторську техніку. І для 
журі це стало одним із визначальних чинників. Компо-
зиція із двох поєднаних модулів проходила термічну 
обробку в печі у два етапи. Додатково Кирило Білан 
отримав від академіка А. Чебикіна особливу відзнаку 
Президії Національної академії мистецтв України.
Ще дві роботи, що отримали друге та третє місця, 
також увійшли в колекцію китайського музею скла: 
«Гра в ірраціоналізм» Руслана Лучка та «Мереживо су-
цільності» Андрія Чижова. Натомість автори отримали 
грошову винагороду в розмірі 20 000 грн і 10 000 грн 
відповідно. Приємно, що обоє молодих склярів є ще 
студентами, але власне такими, що активно працюють 
і беруть участь у всіх можливих мистецьких проектах, 
до слова, пов’язаних не лише з художнім склом. 
Руслан Лучко виконав свою роботу з клеєного дзер-
кального скла й доповнень із задзеркаленого гутного 
скла. Це нагадує популярну гру «хрестики й нулики», 
проте в авторській інтерпретації є переконлива нота 
ірраціоналізму. У назву твору Андрія Чижова «Мере-
живо суцільності» також закладено певну супереч-
ність, хоча сама робота вражає насамперед витон-
ченістю й делікатністю ажурної прозорої півкулі, яку 
автор вміло закомпонував із чорною тарілкою й такою 
ж ажурною металевою підставкою.
Андрій Бокотей на відкритті конкурсної виставки 
наголосив, наскільки приємно, що до участі в першо-
му конкурсі зголосилося стільки молодих українсь-
ких склярів. Адже саме їхня творчість – це майбутнє 
українське склярство. Організатори заходу переко-
нані, що цей конкурс стане стимулом до творчості для 
молодих українських художників-склярів, і наступного 
року учасників буде ще більше.

Михайло Бокотей
кандидат мистецтвознавства,
директор Музею скла у Львові

The collector of the Ukrainian contemporary art, the 
Chinese businessman Yu Yaoming came up with an idea 
of setting-up the prize of prof. Andriy Bokotey, which he 
announced during his stay in Lviv in December 2017. 
The inspirer and the founder of many art projects aimed 
at the development of Chinese and Ukrainian art, in-
cluding “7UA” magazine, became interested in glass art 
relatively recently, after he visited the 10th International 
Blown Glass Symposium in Lviv in 2016. By this time, the 
philanthropist concentrated efforts on collecting Ukrainian 
painting, and his collection includes over fifteen hundred 
works of the artists from different regions of Ukraine, 
presented in several galleries in Southeast China. The 
level of interest of the Chinese businessman was so high 
that after conducting the Ningbo International Glass Art 
Conference (PRC) in collaboration with the Glass Museum 
in Lviv in April 2017, the result of which was the collec-
tion of more than 50 works by artists from 18 countries, 
Yu Yaoming built the Museum of Modern Glass Art with 
the display area over 3,000 square meters, which was 
opened on October 18, 2018.
28 artists expressed their intention to participate in the 
First Award of prof. Andriy Bokotey for young glass artists, 
among whom the majority were the students of the De-
partment of Glass Art of the LNAA. Interestingly, graduates 
from other departments of the LNAA – monumental-dec-
orative sculpture (Taras Popovych), wood art (Nazar Kul-
chytskyi) and art pottery (Nadiia Tenetko) – joined the large 
glass art family.

First of all, the variety of techniques used by the contes-
tants in the presented works is worth emphasizing – freely 
formed blown glass compositions (Evelina Tryntsolyn, Ta-
mara Bereleti, Ivanka Masalovych, Yana Volokhan, Danylo 
Fihol, Sophia Fihol), various variations of sintering (Natalia 
Sira, Kyrylo Bilan, Olha Turetska, Ostap Ivanyshyn, 
Marharyta Sergeieva, Bohdan Lomonosov), stained glass 
(Nadiia Tenetko, Nazar Kulchytskyi, Marianna Khomyk, 
Viktoriia Hrabko, Yuliia Halyshyn, Kristina Harmasii), cold 
treatment (Natalia Namiak) and combined techniques (An-
drii Chyzhov, Viktor Orlov, Inna Deliieva, Ruslan Luchko).
During the discussion, the jury of the competition, headed 
by the president of the National Academy of Arts of 
Ukraine prof. Andriy Chebykin had no doubts about the 
winner of the first place. Kyrylo Bilan, the author of the 
composition entitled “Bermuda Triangle”, gained unani-
mous victory, and as a reward participated in the opening 
of the Glass Museum in Ningbo in October 2018. His 
work is included in the museum’s exposition. A recent 
graduate of the academy applied a complicated and 
laborious author’s technique, which became one of the 
determining factors in the jury’s choice: the composition 
consisting of two connected modules was thermally treat-
ed in a thermal furnace in two stages. The prizewinner of 
the first prize additionally received a special distinction of 
the Presidium of the National Academy of Arts of Ukraine 
from the academician A. Chebykin.
Two more works that finished second and third also 
traveled to China and complemented the collection of the 
glass museum: “Game of Irrationalism” by Ruslan Luchko 
and “Lace of Integrity” by Andrii Chyzhov. The authors, 
in return, received a monetary reward in the amount of 
20,000 hryvnias and 10,000 hryvnias respectively. It’s 
nice that both young glass artists are still students, but 
actually those who work actively and do not miss the 
opportunity to participate in all possible artistic  
projects, which are actually not only related to the glass 
art. The work by R. Luchko made of glued mirror glass 
and supplements from the mirrored blown glass refers to 
the popular Tic-tac-toe game, however, in the author’s 
interpretation with a convincing note of irrationalism. 
The title of A. Chyzhov’s composition “Lace of Integrity” 
also bears some contradiction, although the work itself 
primarily impresses with the elegance and delicacy of an 
openwork transparent hemisphere, skillfully composition-
ally combined with a black plate and an openwork metal 
support. 
The founder of the award prof. Andriy Bokotey at the 
opening of the competitive exhibition stressed how nice 
it was that so many young Ukrainian glass artists were 
willing to participate in the first competition. Actually, 
Ukrainian glass art will be built on the creativity of these 
personalities in the future. The organizers of the event are 
convinced that this competition will become an inspira-
tional factor for creativity of young Ukrainian glass artists 
and the next year there will be even more participants.

Mykhailo Bokotey, PhD
Glass Museum in Lviv director
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КИРИЛО БІЛАН 

KYRYLO BILAN

I премія

Народився 1992 р. у Львові. Вищу освіту отримав на 
кафедрі художнього скла та історії і теорії мистецтв 
ЛНАМ. У жовтні 2018 р. в нагороду за перемогу в 
Першій премії проф. Андрія Бокотея взяв участь у 
відкритті Чженцзянського музею скла «Ґрінвейв» у 
м. Нінбо, Китай. Нагороджений відзнакою Національної 
академії мистецтв України.  

Born in Lviv in 1992. Graduated from the Glass Art Depart-
ment (bachelor’s degree) and Management of Arts Depart-
ment (master’s degree) of the Lviv National Academy of 
Arts. As a winner of the First Award of prof. Andriy Bokotey 
for young glass artists took part in the opening of Zhenjiang 
Greenwave Glass Museum in Ningbo. Awarded with a spe-
cial Diploma of the National Academy of Arts of Ukraine.

 

Бермудський трикутник / Bermuda triangle
спікання / fusing 65x46x20, 2018
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РУСЛАН ЛУЧКО

RUSLAN LUCHKO

II премія

Народився 1997 р. в м. Калуш на Іванофранківщині. 
Навчається на ІV курсі кафедри художнього скла ЛНАМ. 
З 2013 р. бере участь у групових виставках у Львові, 
Києві, Івано-Франківську, Калуші. Учасник пленерів і 
симпозіумів в Україні та Польщі. Лауреат другого місця 
Першої премії проф. Андрія Бокотея для молодих 
художників-склярів.

Born in Kalush, Ivanofrankivsk reg. in 1997. Student of the 
Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts.  
Participant of the group exhibitions in Lviv, Kyiv, Ivanof-
rankivsk, Kalush. Participated in the symposiums in  Ukraine 
and Poland. Winner of the second prize of the First Award of 
prof. Andriy Bokotey for Young glass artists.

Гра в іраціоналізм / Playing irrationalism
гутне скло, холодна обробка / blown glass, cold treatmen
2017 
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АНДРІЙ ЧИЖОВ

ANDRIY CHYZHOV

III премія

Народився 1995 р. в м. Севастополь. Студент VI курсу 
кафедри художнього скла ЛНАМ. З 2010 р. бере 
участь у групових та персональних виставках в Україні, 
Польщі, Росії, США та на Кіпрі. Нагороджений понад 90 
відзнаками за творчу діяльність, у тому числі двічі (2009, 
2011) президентською стипендією за творчий внесок у 
розвиток культури м. Севастополь. 

Born in Sevastopol in 1995. Student of the Glass Art De-
partment of the Lviv National Academy of Arts (master’s de-
gree).  Awarded with more than 90 honors for creative work, 
including twise (2019 and 2011) with President’s scholarship 
for the celtural development of Sevastopol. 

Мереживо суцільності / Lace of solidity
гутне скло, спікання, метал / blown glass, fusing, metal 
50x50x50, 2017
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ТАМАРА БЕРЕТЕЛІ

TAMARA BERETELI

Народилась 1992 р. в Донецьку. 2018 р. закінчила 
кафедру художнього скла ЛНАМ. Учасник групових 
виставок і симпозіумів у Львові.

Born in Donets’k in 1992.Graduated from the Glass Art 
Department of the Lviv National Academy of Arts in 2018. 
Participant of the group exhibitions and symposiums in Lviv.

Respergo
гутне скло, холодна обробка, гальванізація / 
blown glass, cold treatment, galvanization
28x11,5x11,5, 2018
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ЕЛІНА БІЛОУС 

ELINA BILOUS

Народилась 1982 р. в м. Стрий. Закінчила кафедру 
художнього скла ЛНАМ. Стипендіат програми 
“Гауде Полонія” (Польща). З 2010 р. бере участь у 
персональних і групових виставках у Львові, Харкові, 
Празі (Чехія), Вроцлаві (Польща), Москві (Росія). Учасник 
симпозіумів і пленерів у Львові, Болгарії, Люксембургу, а 
також 8, 9 і 10 Міжнародних симпозіумів гутного скла у 
Львові (2010, 2013, 2016).

Born in Stryi, Lviv reg. in 1987. Graduated from the Glass 
Art Department of the Lviv National Academy of Arts.  Win-
ner of the „Gaude Polonia”  scholarship program (Poland). 
Participated in a personal and group exhibitions in Lviv, 
Kharkiv, Prague (Czechia), Wroclaw (Poland), Moscow 
(Russia). Participated in the symposium in Lviv, Bulgaria, 
Luxembourg and International Blown Glass Symposiums in 
Lviv (2010, 2013, 2016).

Пам’ять Землі / Memory of Earth
спікання / fusing, 35x35x5, 2018
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ЯНА ВОЛОХАНЬ 

YANA VOLOKHAN’

Народилась 1991 р. в Запоріжжі. Закінчила кафедру 
художнього скла ЛНАМ. З 2015 р. бере участь у 
групових виставках у Львові, Парижі (Франція). 

Born in Zaporizhzhia in 1991. Graduated from the Glass Art 
Department of the Lviv National Academy of Arts.  Partici-
pated in the group exhibitions in Lviv, Paris (France).

Король власних ілюзій / King of his own illusions
гута, вітраж / blown glass,stained glass, 54x43, 5x15, 2018
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ЮЛЯ ГАЛИШИН

YULIA HALYSHYN

Народилась 1993 р. в м. Дрогобич. Закінчила кафедру 
художнього скла ЛНАМ. З 2015 р. бере участь у 
групових виставках у Львові. Учасник симпозіумів і 
пленерів у Польщі, Чехії, а також 9 і 10 Міжнародних 
симпозіумів гутного скла у Львові (2013, 2016).              

Born in Drohobych, Lviv reg. in 1993. Graduated from the 
Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts. 
Participated in the group exhibitions in Poland and Czechia 
as well as the International Blown Glass Symposiums in Lviv 
(2013, 2016).

Наповнення / Filling
спікання, листкове скло / fusing, flat glass 63x31x15, 2018
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КРІСТІНА ГІРМАСІЙ

KRISTINA HARMASIY

Народилась 1984 р. в м. Стрий на Львівщині. 
Закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ. 
З 2007 р. бере участь у групових виставках у Львові, 
Ужгороді. Учасник пленерів і симпозіумів в Україні, 
Польщі, Словаччині.

Born in Stryi, Lviv reg. in 1984. Graduated from the Glass 
Art Department of the Lviv National Academy of Arts. Par-
ticipated in the group exhibitions and symposiums in Lviv, 
Uzhhorod (Ukraine), Poland, Slovakia.

Настінний світильник “Спокій” / Wall lamp “Calm”
вітраж, гутне скло / stained and blown glass, 16x32, 2018
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ВІКТОРІЯ ГРАБКО

VICTORIA HRABKO

Народилась 1983 р. в м. Виноградів на Закарпатті. 
Закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ. 
З 2007 р. бере участь у групових виставках у Львові, 
Києві. Учасник 7 Міжнародного симпозіуму гутного скла 
у Львові (2007).

Born in Vynohradovo, Transcaprpatian reg. in 1983. Grad-
uated from the Glass Art Department of the Lviv National 
Academy of Arts.  Participated in the group exhibitions in 
Lviv, Kyiv from 2017. Participant of the International Blown 
Glass Symposiums in Lviv (2007).

Мереживо / Lace
вітраж / stained glass, 15x15x15, 2018
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ІННА ДЕЛІЄВА

INNA DELIEVA

Народилась 1995 р. в Херсоні. 
Навчається на VI курсі кафедри художнього скла ЛНАМ. 
З 2016 р. бере участь у групових виставках і пленерах у 
Львові. 

Born in Kherson in 1995. Student of the Glass Art Depart-
ment of the Lviv National Academy of Arts (master’s degree). 
Participated in the group exhibitions in Lviv.

Фото на пам’ять / Memory picture
спікання / fusing, 19-26x13-19, 2017
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ОСТАП ІВАНИШИН

OSTAP IVANYSHYN

Народився 1985 р. у Львові. 
Закінчив кафедру художнього скла ЛНАМ, а з 2015 р. 
викладає на цій кафедрі. З 2007 р. бере участь у 
персональних і групових виставках у Львові, Ужгороді, 
Мукачеві. З 2004 р. учасник пленерів в Україні та 
Польщі, у тому числі 7, 8, 9 та 10 Міжнародних 
симпозіумів гутного скла у Львові (2007, 2010, 2013, 
2016).

Born in Lviv in 1985. Graduated from the Glass Art Depart-
ment of Lviv National Academy of Arts. Lecturer at the same 
department from 2015.  Participant of the group exhibitions 
in Lviv, Uzhhorod, Mukachevo, Kyiv. Participated in the 
symposium in Lviv, Poland and International Blown Glass 
Symposiums in Lviv (2007, 2010, 2013, 2016).

Безпідставна ейфорія / Graundless euphoria
спікання / fusing, 2017-2018
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СОФІЯ КОРОТКЕВИЧ

SOFIA KOROTKEVYCH

Народилась 1995 р. у Львові. 
Закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ. З 2015 р. 
бере участь у групових виставках в Україні та Польщі.

Born in Lviv in 1995. Graduated from the Glass Art Depart-
ment of the Lviv National Academy of Arts.  Participant of 
the group exhibitions in Ukraine and Poland.

Сімейний відбиток / Family imprint
гутне скло, холодна обробка / blown glass, coldtreatment
52x70x60, 2017
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НАЗАР КУЛЬЧИЦЬКИЙ

NAZAR KULCHYTSKYI

Народився 1983 р. в Дрогобичі. 
Закінчив кафедру художніх виробів з дерева ЛНАМ.

Born in Drohobych, Lviv reg. in 1983. Graduated from the 
Artwood Department of the Lviv National Academy of Arts. 

На межі. Ближче до берега / On the edge. Closer to the coast
вітраж / stained glass, 60x60x10, 2018
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БОГДАН ЛОМОНОСОВ

BOHDAN LOMONOSOV

Народився 1997 р. у Вінниці. 
Навчається на III курсі кафедри художнього скла 
ЛНАМ. Автор персональної виставки у Вінницькому 
краєзнавчому музеї (2016).

Born in Vinnytsia in 1997. Student of the Glass Art Depart-
ment of the Lviv National Academy of Arts.  Author of the 
personal exhibition in the Vinnytsia Local History Museum 
(2016).

Риба / Fish
спікання / fusing, 35x35x0,8, 2017
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ЯНА МАСАЛОВИЧ

YANA MASALOVYCH

Народилась 1990 р. на Закарпатті. 
Закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ. 
З 2009 р. бере участь у групових і персональних 
виставках у Львові, Києві, Ужгороді, Хусті, Братиславі 
(Словаччина), Кельцах (Польща). Учасник 10 
Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові (2016).

Born in Transcarpathian reg. in 1990. Graduated from the 
Glass Art Department of the Lviv National Academy of 
Arts.  Participated in a personal and group exhibitions in 
Lviv, Kyiv, Uzhgorod, Khust, Bratislava (Slovakia), Kielce 
(Poland). Participant of the 10 International Blown Glass 
Symposiums in Lviv (2016).

Карнавал / Carnival
гутне скло / blown glass 
86x36x36; 88x35x26; 44x55x25, 2016-2017
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НАТАЛЯ НАМ’ЯК

NATALIA NAMIAK

Народилась 1999 р. у м. Стрий на Львівщині. 
Студентка III курсу кафедри художнього скла ЛНАМ. 

Born in Stryi, Lviv reg. in 1999. Student of the Glass Art 
Department of the Lviv National Academy of Arts.

Омела / Mistletoe
гутне скло, холодна обробка / blown glass, cold treatment
35x35x4, 2017
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ВІКТОР ОРЛОВ

VICTOR ORLOV

Народився 1990 р. м. Вінниця. 
Закінчив кафедру художнього скла ЛНАМ. З 2014 р. 
бере участь у групових виставках у Львові та Києві. 
Учасник 8, 9 та 10 Міжнародних симпозіумів гутного 
скла у Львові (2010, 2013, 2016).

Born in Vinnytsia in 1990. Graduated from the Glass Art 
Department of the Lviv National Academy of Arts.  Partici-
pated in the group exhibitions in Lviv, Kyiv. Participant of 8, 9 
and 10 International Blown Glass Symposiums in Lviv (2010, 
2013, 2016).

Без меж / Boundless
скло, поліефірні смоли, мішана техніка / 
glass, poliester resins,mixed technique
39x32x16, 2018
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ТАРАС ПОПОВИЧ

TARAS POPOVYCH

Народився 1991 р. у Львові. 
Закінчив кафедру монументально-декоративної 
скульптури ЛНАМ. З 2014 р. бере участь у групових 
виставках у Львові, Києві, Хмельницьку, Івано-
Франківську, Бидгощі (Польща), Стамбулі (Туретчина), 
а також пленерах та симпозіумах в Україні, Туреччині і 
Польщі.

Born in Lviv in 1991. Graduated from the Sculpture Depart-
ment of the Lviv National Academy of Arts.  Participated 
in the group exhibitions and symposiums in Lviv, Kyiv, 
Khmelnytskyi, Ivanofrankivsk, Bydgoszcz (Poland), Istanbul 
(Turkey).

Ін лав / In love
гутне скло / blown glass, 58x24x28, 2017



40 41

ЮЛІЯ ПРУС

YULIA PRUS

Народилась 1995 р. на Львівщині. 
Закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ. З 2014 р. 
бере участь у групових виставках в Україні. Учасник 7 
міжнародного фестивалю скла у Люксембурзі (2017).

Born in Lviv reg. in 1995. Graduated from the Glass Art De-
partment of the Lviv National Academy of Arts.  Participated 
in the group exhibitions in Ukraine from 2014. Participant of 
the 7 International Glass Festival in Luxembourg (2017).

Точка зору / Point of view
спікання, гута, холодна обробка / 
fusing, blown glass, cold treatment
32x47x47, 2017
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МАРГАРИТА СЕРГЕЄВА

MARHARYTA SERGEYEVA

Народилась 1995 р. в Донецьку.
2018 р. закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ 
(бакалавр). 2014 р. закінчила Донецьке художнє 
училище. З 2016 р. бере участь у групових виставках, 
симпозіумах і пленерах в Україні та Польщі. Учасниця 10 
Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові. 

Born in Donetsk in 1995. Graduated from the Glass Art 
Department of the Lviv National Academy of Arts (bachelor’s 
degree) and Donet’sk Art College (2014). Participated in the 
group exhibitions in Ukraine and Poland. Participant of the 
10 International Blown Glass Symposiums in Lviv (2016).

Звідки походить свідомість? / Where the conciousness come from?
спікання / fusing, 20x40x20, 2017-2018
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НАТАЛІЯ СІРА

NATALIA SIRA

Народилась 1993 р. на Рівненщині. 
Закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ. 
З 2013 р. бере участь у персональних і групових 
виставка, симпозіумах і пленерах в Україні та Польщі. 

Born in Rivne reg. in 1993. Graduated from the Glass Art 
Department of the Lviv National Academy of Arts.  Partici-
pated in the group exhibitions and symposiums in Ukraine 
and Poland from 2013.

Соннячний сад / Sunny garden
спікання / fussing, 54x48x2,5, 2018
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НАДІЯ ТЕНЕТКО 

NADIA TENETKO

Народилась 1992 р. у Львові. 
Закінчила кафедру художньої кераміки ЛНАМ.

Born in Lviv in 1990. Graduated from the Glass Ceramics 
Department of the Lviv National Academy of Arts. 

Комплекс 2 / Complex 2
вітраж / stained glass, 53x28x0,5, 2017
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ЕВЕЛІНА ТРИНЦОЛИН

EVELINA TRYNCOLYN

Народилась 1986 р. в м. Рожнятів на Іванофранківщині. 
Закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ. З 2006 
р. бере участь у персональних і групових виставках 
у Львові, Києві, Мукачеві, Рожнятові, Одесі. Учасник 
пленерів і симпозіумів у Люксембургу, Торуні (Польща) і 
в Україні, у тому числі Міжнародних симпозіумів гутного 
скла у Львові (2007, 2010, 2013, 2016).

Born in Rozhniativ in Ivanofrankivsk reg. in 1986. Graduated 
from the Glass Art Department of the Lviv National Academy 
of Arts. Participated in the personal and group exhibitions in 
Lviv, Kyiv, Mukachevo, Rozhniativ, Odesa. Participant of the 
symposiums in Ukraine, Poland, Luxembourg as well as the 
8, 9 and 10 International Blown Glass Symposiums in Lviv 
(2010, 2013, 2016).

Моя океанія /My oceania
гутне скло, мала пластика / blown glass, lampworking
42x20x20, 2017
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ОЛЬГА ТУРЕЦЬКА

OLHA TURETS`KA

Народилась 1984 р. у Львові. Закінчила кафедру 
художнього скла ЛНАМ. З 2009 р. бере участь у 
групових та персональних виставок у Львові, Києві, 
Харкові, Одесі, Нью-Йорку (США), Казімєжі Дольному 
(Польща). Учасник 10 Міжнародного симпозіуму гутного 
скла у Львові.

Born in Lviv in 1984. Graduated from the Glass Art Depart-
ment of the Lviv National Academy of Arts.  Participated 
in the personal and group exhibitions in Lviv, Kyiv, Kharkiv, 
New York (USA), Lazimierz Dolny (Poland). Participant of the 
10 International Blown Glass Symposiums in Lviv (2016).

Моя колекція / My collection
спікання / fusing, 58x58x4, 2016
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РОКСОЛАНА ХУДОБА

ROKSOLANA HUDOBA

Народилась 1988 р. в м. Яворів на Львівщині. Закінчила 
кафедру художнього скла ЛНАМ. З 2007 р. бере 
участь в групових та персональних виставках у Львові, 
Харкові, Ханчжоу (КНР). Учасник 9 та 10 Міжнародних 
симпозіумів гутного скла у Львові (2013, 2016).
Співзасновник арт-центру “Щось цікаве”, Львів.

Born in Yavoriv, Lviv reg. in 1988. Graduated from the 
Glass Art Department of the Lviv National Academy of Arts.  
Participated in the group exhibitions in Lviv, Kyiv, Kharkiv, 
Hangzhou (China). Participant of the 9 and 10 International 
Blown Glass Symposiums in Lviv (2013, 2016).

Вазони / Vases
спікання, вітраж, дзеркало / fusing, stained glass, mirror
55х38, 2018
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СОФІЯ ФІГОЛЬ

SOFIA FIHOL

Народилась 1998 р. у Львові. 
Навчається на IІI курсі кафедри художнього скла 
ЛНАМ. Учасник міжнародних пленерів у Польщі та 
Угорщині.

Born in Lviv in 1998. Student of the Glass Art Department 
of the Lviv National Academy of Arts. Participated in the 
group exhibitions in Poland and Hungary.

Зіткнення / Collision
гутне скло / blown glass, 24x50x50, 2018
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ДАНИЛО ФІГОЛЬ

DANYLO FIHOL

Народився 1984 р. в Івано-Франківську. Закінчив 
кафедру художнього скла ЛНАМ, викладач кафедри 
академічного рисунку ЛНАМ.

Born in Lviv in 1984. Graduated from the Glass Art Depart-
ment of the Lviv National Academy of Arts.  Lecturer at the 
Academic Drawing of the LNAA.

Вежі / Towers
гутне скло, дерево, бетон / blown glass, wood, beton
50x45x45, 2018
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МАРІАННА ХОМИК

MARIANNA HOMYK

Народилась 1983 р. у м. Стрий на Львівщині.
Закінчила кафедру художнього скла ЛНАМ. 
З 2007 бере участь у групових виставках у Львові, Києві. 
Учасник 7 Міжнародного симпозіуму гутного скла у 
Львові (2007).

Born in Stryi, Lviv reg. in 1983. Graduated from the Glass 
Art Department of the Lviv National Academy of Arts.  
Participated in the group exhibitions in Lviv, Kyiv from 2007. 
Participant of the 7 International Blown Glass Symposiums 
in Lviv (2007).

Муха / Fly
вітраж / stained glass, 45x35x10, 2018
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Західний регіональний науково-мистецький центр
Національної академії мистецтв України

Музей скла у Львові

Музей мистецтва Центрально-Східної 
Європи “Зелена хвиля”
м. Усі (КНР)

Львівська національна академія мистецтв

Куратор проекту: Михайло Бокотей
Дизайн: Артур Солецький
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