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Мистецтво ХХІ століття розширює свої кордони,
все більше відходить від «картиноцентризму» втрачає рамки та оперує надзвичайними матеріалами все
більше перетинаючись з навколишнім світом. Руйнація стереотипів у проявах мистецтва відкриває нові
кордони та дає змогу піднімати питання, актуальні в
наші часи.
Останні роки активно набирає руху пошуки, обговорення та дії, що сприяють розв’язанню екологічних
проблем в глобальних масштабах. Мистецтво не залишається в стороні. Сучасні митці у своїх творах привертають увагу до місцевих або глобальних проблем
актуальних для всього світу. Одні твори нагадують, не
дають забути про проблеми, а інші пропонують шляхи
вирішення цих проблем, як наприклад, використання
вторинних матеріалів як художніх.
Постановка проблеми. В роботі досліджується питання ролі сучасного мистецтва в приверненні уваги
до екологічних проблем, актуальних на наш час.
Актуальність та наукова новизна. Наразі у мас-медія прогресує тенденція популяризації питань екології,
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креативні вирішення проблем стають популярними,
стартап-компанії все частіше враховують актуальність
проблем екології для привернення свідомої цільової
аудиторії.
У соціальних мережах можна прослідкувати тенденцію розповсюдження доступної інформації, яка
сприяє обізнаності читачів в актуальних екологічних
проблемах сьогодення.
Мистецтво не відстає від сучасних тенденцій, та висвітлює гострі проблеми у свої концепціях. Мета дослідження- виявити, якими засобами оперує сучасне мистецтво при висвітленні актуальних екологічних питань.
РОЗДІЛ 1. Передумови виникнення
арт-ресайклингу
Так, класичні види мистецтва, такі як живопис, графіка і скульптура не відходять на другий план, але
з’являються нові актуальні засоби вираження, такі
як перфоманс, медіа-арт, інсталяція, тощо. На заміну
таких понять, як «твір мистецтва», або «пам’ятник архітектури» приходить поняття- «арт об’єкт»
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Арт об’єкт уявляє собою діалог митця з глядачем, і
все частіше висновок такого діалогу більше залежить
від думки саме глядача, ніж автора. Основна відмінність арт-об’єкта – це привернення уваги та візуальна
взаємодія з відвідувачем галереї, глядачем. Основна
мета арт-об’єкту – викликати різноманітні емоційні
рефлексії від глядача, наштовхнути його до роздумів,
глянути на щось звичне під новим ракурсом. Невимушеність, імпульсивність, свобода – основні рушійні
сили при створенні арт-об’єкту. Арт-об’єкт переважно
не піддається певним правил\ам мистецтва, частіше
композиційне, кольорове та тональне вирішення не
грають основної ролі.
Арт-об’єкт може умовно не нести сенсу, бути не естетичним, димним і не зрозумілим, але водночас може
бути креативним. Матеріали, за допомогою яких створюється арт-об’єкт обмежені лише фантазією митця,
та його майстерністю. Можуть бути використані як і
класичні фарби, графіт, папір і глина, так і скло, метал, дерево, речі, звичні для нашого побуту і подібні
речі, та навіть сміття. Перенесення об’єкту з «нехудожнього» середовища в «художнє» відкриває цей
самий об’єкт з неочікуваного ракурсу, зникає звичне
значення об’єкту. В ньому відкривається непомічені
поза художнього контексту властивості.
Простір галереї, виставкової зали, публікації у відповідних виданнях сприяють естетичному удосконаленню. Ідея надати банальним об’єктам неповторні
художні властивості була сама по собі викликом звичному стану речей, в якому були певні стереотипи що
до класифікації об’єктів, які вважалися мистецтвом, в
противагу об’єктам, далеким від мистецтва за призначенням.
Завжди, при створенні арт-об’єкту метою художника є бажання викликати емоції глядача і донести
думку за допомогою ефектного візуального впливу.
Зміна сприйняття об’єкту та відношення до нього, при
зміні оточення дає підґрунтя для нових асоціацій, думок та ідей.
Цей напрямок почав набувати популярності в 80-х
роках минулого століття, коли європейські галереї
були готові відкрити двері для такого революційного
мистецтва. Але на початку 20-го століття народилася
ідея створити щось нове з використаних матеріалів:
під час Першої свiтової вiйни солдати вирізали різноманітні зображення на артилерійських снарядах, перетворюючи їх на чашки та вази. Вaжливим проривом
для такого напрямку мистецтва став Пабло Пікассо,
який почав виготовлення колажів з фотографій, журналів і газет у 1912 році. Ідея художника була проста:
для того, щоб щось називалося мистецтвом, достатньо тільки волі художника. Він перетворив світ мистецтва в якому переважали живопис з олійних фарб
та скульптура з мармуру на дуже утилітарні об'єкти,
такі як знаменитий пісуар Марселя Дюшана. (1917). У
1930-тих роках Олександр Колдер зробив з кавових
банок химерних тварин, а Джозеф Корнелл створював сюрреалістичні картини зі знайдених предметів.
У 1950-х роках художниця Луїза Невельсон створила
поетичну скульптуру з деревного брухту.

Заснований в 1954 році в Токіо гурток «Гутаї» (Gutai)
постав проти того, що метал, мармур, глина виявились « навантажені фальшивим значенням, і замість
того, щоб просто представляти свою власну матеріальність, вони приймають абсолютно не властивий
їм вигляд». Це цитата з маніфесту, опублікованого в
1956 р., в якому також зазначається: «Мистецтво «Гутаї» («гутаї» значить «конкретне», «реальне») не фальсифікує матеріал: воно наповнює його життям…Якщо
залишити матеріал таким, яким він є, презентуючи
його просто як матеріал, тоді він починає говорити з
нами, і голос його могутній»
У 1960-х і 1970-х роках Джон Чемберлен використовував автомобільні деталі кузова - роздавлені
крила, зламані двері, бампери із вм'ятинами, щоб
створити динамічні і експресивні твори.
Художник Ель Анацуі відомий своїми масштабними настінними інсталяціями, які створюються з тисячі
пляшкових кришок, які художник із своєю командою попередньо збирає в пунктах прийому металобрухту. Трохи пізніше Роберт Раушенберг потряс світ своїми "комбінаціями" шин, опудала тварин і дорожніми знаками.
Анацуі не готує ескізи для експозиції та монтажу
своїх робіт, тому на кожній новій виставці об’єкти набувають нових форм. В залежності від характерних
відмінностей виставкового простору, роботу можуть
бути вивішені на стінах, або розставленні на підлозі.
Одного разу на виставці в саду робота Ель Анацуї
мала вигляд огорожі, виставленої вздовж алеї. Рішення стосовно демонстрації робіт художник приймає разом із командою, яка працює з ним на певній локації.
Це і куратори, і працівники музеїв, які готові підказати
найвигідніше композиційні рішення.
Таке вторинне мистецтво було організовано для
демонстрації творчого використання перероблених
матеріаліва,і ця тенденція охопила світ та привела до
появи такого терміну як «реді-мейд» ('реді-мейд', від
англ. Ready — готовий, і Made — зроблений).
Суть реді-мейду в контексті образотворчого мистецтва полягає в тому, щоб в галерейному, музейному,
або виставковому середовищі представити певний
об’єкт, яким художник сам не створював, переважно
це був звичний, побутовий об’єкт, який створювався
не з художніми цілями. Завдяки такій зміні середовища, самий звичайний об’єкт наповнюється новим
змістом, він відкривається з нового боку, розглядається під кардинально новим ракурсом та набуває нових властивостей, які не можливо було уявити через
відсутність художнього контексту.
Митці звертаються до вторинного перероблення матеріалів по різним причинам. Це може буте через те,
що такі матеріали недорогі, і найчастіше іх досить легко
дістати. Але навіть ті художники, які можуть дозволити
собі творити на якісних полотнах олійними фарбами,
використовують перероблені матеріали заради хвилюючого ефекту, який досягається, коли звичні предмете
перетворюються у витвір мистецтва, який переносить
акцент з матеріальної складової об’єкту на його концепцією, яка відповідає на екологічні, або соціальні
питання, привертає до них увагу, або робить виклик.
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В наш час, коли суспільство звикло до постійного споживання, не віддаючи собі ради, що більшість
предметів побуту доволі швидко утилізується не втрачаючи при тому своїх фізичних властивостей. Така актуальна проблема сучасності сприяла до появих таких
напрямків як ленд арт, еко-арт та арт- ресайклінг.
Ленд-арт- це напрям мистецтва, в якому арт-об’єкти нерозривно зв’язані із пейзажем, фрагментами
природнього середовища. Діяльність такого типу передбачає використання виключно природніх матеріалів, або природніх процесів, наприклад атмосферних
чинників) для створення художнього об’єкту. Це можуть бути різні за масштабом і тематикою проекти, від
монументальних довготривалих робіт що потребують
великого відкритого простору, до делікатних композицій, які майже одразу руйнуються через природні чинники. Найчастіше такий вид мистецтва документують
у фото та відео матеріали, нариси, тощо. Початкова
ідеологія ленд-арту не зачіпає тему екологічних проблем, а скоріше наводить на роздуми на тему цінності
природнього пейзажу. Ленд-арт має тенденцію включати концептуальні питання, використовує природні
матеріали для створення арт-об’єктів.
Еко-арт, на відміну від ленд-арту, торкається екологічних проблем, розмірковує над їх вирішенням. Еко-мистецтво займається екологічною активністю і висвітленням
проблем, в той час як мистецтво в природі і ленд-арт
подібні, але в меншій мірі пов'язані з активізмом [2].
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Згідно eco-art.org, це екологічне мистецтво, яке
створюється художниками, які піклуються про стан
як локальних, так і глобальних екологічних ситуацій, з
метою привернення уваги до цих ситуацій.Слово «еко»
має грецьке походження і означає «будинок», і, звичайно ж, слово «мистецтво» говорить сама за себе [2].
Еко-художники піклуються про навколишнє середовище. Вони часто створюють мистецтво, яке
покращує область екологічно і / або висвітлює конкретну екологічну проблему. Слід також зазначити,
що еко-мистецтво зачіпає естетику, етику, політику,
культуру і економіку, а також вплив, який вони чинять
на світові екосистеми. Зі зміною клімату, в даний час
зростаючим із загрозливою швидкістю, область екологічного мистецтва швидко розширюється [2].
Екологічне мистецтво працює над поліпшенням наших відносин зі світом природи. Велика частина мистецтва - спільна робота з участю художників, учених,
громадських груп та педагогів.
Деяке еко-мистецтво також ефемерне, що означає,
що воно трансформується або зникає в міру зміни
навколишнього середовища. Деякі арт-об’єкти призначені для розміщення в певному місці. Фотографії
та картини, присвячені проблемам навколишнього середовища, також є частиною руху еко-мистецтва [2].
Метою арт-ресайклінгу є зменшення негативного
впливу відходів будь-якого вигляду на оточуючу середу, саму тому арт-ресайклінг можна розглядати як
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напрямок екологічного руху в глобальних масштабах.
Економія природних ресурсів є основним принципом
арт-ресайклінгу , а основне завдання- зміна потреб
споживання, привернення уваги до надмірного виготовлення продукції, перегляд матеріалів та технологiй
виготовлення [3].
Не менш важливими завданнями арт-ресайклінгу є:
• покращення екологічних проблем, актуальних
в наші дні.
• постійний пошук баланса між iдеальною формою та фунцією об’єкта, та дотриманням принципів екологічного шляху виготовлення.
• перегляд матеріалів так технологій виготовлення з точки зору екологічних норм.
• формування нової культури споживання, структурування потреб, яке базується на зменшенні
надмiрної кiлькості продукцiї
• цілеспрямоване змінення ціннісних стеріотипів
суспільства за допомогою художніх образів дизайну об’єктів [3].
Це мистецтво об'єднує естетичне, інформативне
і образотворче мистецтво, яке прагне сприяти усвідомленню екології та участі спільноти у відновленні
навколишнього середовища в природі. На теоретичній
базі про арт-ресайклінг створюються цілі навчальні
програми, заходи та лекції, що навчають винаходити
нові можливості застосування викинутих матеріалів і
промислових відходів. Знаходить несподівані ресурси

навколо нас, привчає до того, що нова продукція має
бути концептуалізована для повторного використання, замість того, щоб створювати одноразові речі [3].
Здається, що вибір матеріалу, використовуваного в
тому, що ми хочемо називати ресайклед-арт , завжди містить заклик до дії, відображений в художньому
творі. Чи використовує художник пластиковий матеріал, витягнутий з океану, деталі автомобілів, які колись
були елементами дорожньо-транспортної пригоди,
або навіть викинуті трупи тварин, одне можна сказати
напевно - контекст завжди присутній. Рішення скористатися перевагами такого роду матеріалів зазвичай
має на увазі діалог з сучасним суспільством і культурою споживачів [3].
Працюючи з таким матеріалом, який пройшов
особливий "життєвий цикл", художник починає по іншому розуміти кожен етап виробництва і споживання об’єкту. У цьому випадку починається взаємодія
з концепцією творення. Міркування над матеріалом,
який повинен стати ідеальним «продуктом» самого
мистецтва [3].
Вторинне мистецтво зазвичай визнається як використання сміття та знайдених предметів в процесі
створення мистецтва. Цей процес взаємодії художника з матеріалом, вже є потужним в символічному
значенні, спонукаючи художника вставити певне запитання соціальної критики. По суті, арт-ресайклінг
є концептуальним і політичним видом мистецтва [3].
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Арт-ресайклінг , як вид сучасного мистецтва акцентує увагу на небувалий розвиток технологій, промисловості та транспорту, а також його вплив на зміни
соціально-економічних умов та культурний клімат
суспільства.
Людина постійно перебуваючи у взаємодії з усім, що
її оточує та сприймає навколишній світ за допомогою
кому¬нікації,. Вона пізнає світ, розширює межі свого
сприйняття та розуміння. Феномен метафоричності
арт-ресайклінгу полегшує усвідомлення екологічних
та соціальних проблем, та спонукає до їх вирішення.
РОЗДІЛ 2. Скло – універсальний метеріал для
арт-ресайклингу та вторинної переробки
Метафоричність сучасного мистецтва в цілому
розширює межі нашого сприйняття, надає об’єктам
нового змісту, який допомагає розкрити його суть.
Сучасний художник перестав бути ремісником, він
трансформує свої знання, що виникають з інтуїтивних
уявлень про світ і самого себе [16].
Також наразі актуальною є проблема вторинної
переробки відходів. Одним з найбільш прибуткових
видів переробки вважається переробка скла і склобою. Для організації цього підприємства не потрібно
купувати спеціальне обладнання для виробництва листового скла або нової скляної тари. Скловолокно,
склоблоки, абразивні матеріали, вуличні ліхтарі тощо
можна виготовляти з залишків скляних виробів [26].
Вторинна переробка скла є звичайною практикою,
знайти пункти прийому не є проблемою і ця тема зараз все частіше піднімається в соцмережах, популярних в Україні. Якщо ви знаєте що-небудь про утилізацію, ви знаєте, що скло - не найлегший матеріал для
включення в потік утилізації. Незважаючи на те, що він
на 100% придатний для повторного використання, він
створює хаос на розділових машинах і складальних
лініях. Скло не представляє небезпеки для атмосфери, якщо воно утилізується, оскільки скло не просто
знищується під час переробки, але піддається вторинній переробці і може бути використано повторно [26].
Попри те, що скло на 100% придатний для повторного використання матеріал, воно створює хаос на
розділових машинах і складальних лініях. Склобій,
який піде на переплавлення чутливий як забруднювачів, які можуть вплинути на прозорість, так і до хімічних речовин, які можуть вплинути на оброблюваність
скла. Це критичний ринковий бар'єр для використання вторинного скла. Підприємства, які займаються
переробкою вторинного скла вимагають партнерства з програмою збирання, здатної організувати надійний потік якісного відсортованого матеріалу. Для
того, щоб утилізація і обробка скляного посуду була
максимально можливою, його подрібнюють на дрібні
шматочки (склобій), очищують від інших домішок, сортують по кольору та складу, а потім додають в рідке
скло в плавильні печі, де воно змішується і перетворюється в новий скляний продукт [26].
«Cullet» - промисловий термін для готового до переробки скла, матеріалу, який не містить забруднень,
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таких як кераміка, метали, камені або гравій і т. д.
Підготувати скло до переробки можна і в домашніх
умовах, для цього достатньо позбавитись не скляних
елементі тари, будь то папір етикетки, металева кришка, корок, тощо, та розсортувати скло по кольору.
Також важливо розуміти, що наприклад скло яке використовується для виготовлення пляшок, декоративного посуду, вікон, техніки і т.д., іноді не значно, але
відрізняються за складом, що теж треба враховувати
при сортуванні скляних відходів. Якщо такі різні матеріали змішуються в процесі виготовлення нової скляної тари, це може призвести до виробничих проблем
і дефектів тари [8].
Пляшки і банки, виготовлені зі скла, придатні для
повторного використання на 100% і можуть бути перероблені нескінченно без втрати якості. Якщо скло
не підходить для виробництва нових банок і пляшок
з-за забруднення або невеликого розміру, його можна використовувати для «вторинних» застосувань. До
таких видів застосування відносяться піскоструминна
обробка, бетонна плата, плитка і фільтрація [8]
Вторинна переробка є надзвичайно вигідним процесом, оскільки структура матеріалу не погіршується
при переробці, а це означає, що 100% відпрацьованого скла можна утилізувати і використовувати в процесі
виробництва.
При зазначеній вигоді переробки скла, у цього матеріала є також свої переваги, якщо розглядати його
як матеріал для арт-ресайклінгу.
Багатофункціональність цього матеріалу обумовлена тим, що скло використовується одночасно в кардинально різних сферах діяльності. Від загартованого скла для космічних апаратів, до крихких тендітних
декоративних виробів. Так палітра властивостей дає
змогу переробляти скло у вироби, які можуть використовуватись в побуті повторно, а також передбачає
створення концептуальних арт-об’єктів, коли стає неможливим буквальне розуміння функцій матеріалу, що
стимулює емоційний, творчий характер сприйняття.
ВИСНОВКИ
Перевагою арт-ресайклінгу є те, що з його допомогою можна популяризувати охайне ставлення до
природних ресурсів, привчити користуватися продукцію, використовуючи їх з максимальною функціональністю, змістивши акцент з матеріальної складової
об’єкту на концептуальну, адже, як стверджував Д.
Кошут: «Мистецтво-це сила ідеї, а не матеріалу»
Дипломна робота ¬¬— це спроба створити артоб’єкт використовуючи скло, яке до перенесення в
простір галереї не мало ніякого художнього змісту.
Концепція роботи переносить акцент з матеріальної
складової роботи на ідею. Мета роботи викликати у
глядача певні емоції, так асоціації.
Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): відшліфоване»
Керівник кваліфікаційної роботи: проф. А.А. Бокотей
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько
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Олена Дячишин

О с о бл и в о ст і в и к
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п ол о в и н і Х Х – п о ч а т
в и ко р и ста н н я в і з уа л ь
Постановка проблеми. В умовах стрімкого ритму
життя, проблема сприйняття сучасного мистецтва
спонукає до потреби в пошуку нових, ефективних
засобів його засвоєння та осмислення. Однією з
найбільш поширених та популярних новаторських
форм сучасного мистецтва є інсталяція.
Вважається, що скляна інсталяція вже стала
окремим напрямком в мистецтві художнього скла
та бере свій початок від декоративних та монументальних об’ємно-просторових композицій. У
світовому загальнокультурному масштабі процес
формування такого художнього явища як мистецтво інсталяції, де головним матеріалом, що застосовується у роботі є скло, залежав від розвитку інформаційно-концептуального мистецтва.
В першій половині ХХ ст. прослідковується популяризація розкриття тем у мистецтві, де об’єктом
дослідження є природа, простір, форма та світло
за допомогою науково-художніх теорій та концеп-
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цій. Після осмислення та аналізу специфіки можливостей скла як матеріалу, з урахуванням його
фізичних властивостей, пластичних, візуальних,
просторових особливостей і характеристик поступово
відбувся процес переходу та
трансформації скла в актуальні форми мистецтва.
Будучи маловідомою, скляна інсталяція потребує
ґрунтовного аналізу з точки зору історії та теорії
мистецтв. Це дозволить знайти її місце серед інших видів мистецтв, визначити та пояснити у чому
полягає її феномен.
Кваліфікаційна робота «Я (Ми): Форма думки»,
тема якої була вибрана в контексті загальної теми
«Я (Ми)», де стояло завдання розкрити та дослідити
спільний розвиток та вплив на формування особистості за 6 років, є дотичною до теми проведеного
наукового дослідження.
Актуальність і наукова новизна. Піднята тема є
досить актуальною, оскільки привертає увагу до

2 0 1 9

явища поєднання декоративної об’ємно-просторової композиції з іншими видами пластичних мистецтв та інтеграції скла в актуальні художні практики. Новизна роботи полягає в комплексному
вивченні особливостей еволюції та в становленні
виконання об’ємно-просторових композицій та
інсталяцій зі скла, враховуючи при цьому досвід
використання скла в архітектурі та мистецтві монументалізму.
Мета. В науковій статті проводиться аналіз
розвитку поняття інсталяції у склі як феномену в
контексті сучасного мистецтва. Метою є проаналізувати розвиток традиційної декоративної об’ємно-просторової композиції в склі другої половини
ХХ ст. – початку ХХІ ст., дослідити інсталяцію як
окремий напрямок в мистецтві художнього скла,
вказати переваги і можливості, якими наділений
скляний матеріал в роботі та відкриття принципово
нових методів застосування його фізичних властивостей.
Завдання. Відповідно до мети були поставлені
наступні завдання: дослідити розвиток нових форм
та способів подачі об’ємно-просторових об’єктів у
склі другої пол. ХХ ст. – початку ХХІ ст. в загальнокультурному масштабі та в Україні; проаналізувати взаємозв’язок скляного матеріалу з техніками
виконання та дослідити можливості його фізичних
властивостей як чинників формотворення в мистецтві художнього скла; систематизувати відомості з
історії дослідження сучасного етапу розвитку скляної інсталяції; провести аналіз творчості сучасних
митців, які працюють з новими формами скляного мистецтва і поєднують його з іншими видами
художніх практик та на основі цього виокремити
основні тенденції в цьому напрямку; розглянути
тему кваліфікаційної роботи «Я (Ми): Форма думки»
в контексті теми наукового дослідження.
Історіографія. Проаналізувавши проведені дослідження варто зазначити, що в Україні це питання
зовсім не розкрите, на українській мові не було
виявлено жодного друкованого видання, яке було
б присвячене цій темі, проте в контексті сучасного мистецтва його можна розглядати як новий
етап в розвитку скляної індустрії. Якщо аналізувати
дослідження світового масштабу у цій темі можна
відзначити статтю Златковіч Е. М. «Скляна інсталяція як форма мислення в білоруському мистецтві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.», де проводиться
аналіз сучасного етапу розвитку традиційної школи
скловиробництва в білоруському мистецтві. Також
варто згадати дисертацію Казакової Л.В «Художнє
скло ХХ ст.: основні тенденції, повідні майстри. До
проблеми світового студійного руху», тут розглядається історія розвитку художнього скла в ХХ ст., та
згадуються перші прояви використання скла як основного матеріалу в інсталяціях та монументальних
об’ємно-просторових композиціях. Враховуючи
новизну теми дослідження та відсутність широкого
наукового аналізу у світі, домінуючими ресурсами
стали каталоги виставок та інтернет-статті.
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РОЗДІЛ 1. Еволюція у виконанні об’ємно-просторових композицій та інсталяцій зі скла в
другій половині ХХ – початку ХХІ ст.
Інсталяція (від англ. installation – установка) – просторова комбінація з готових промислових, природних або створених художником об'єктів, живопису,
скульптури, текстової або візуальної інформації тощо.
Різновидом інсталяції є асамбляж (комбінація предметів). Створюючи незвичні, несподівані сполучення
звичних речей, художник надає їм нового символічного сенсу[1, с.8].
В науковій статті проводиться аналіз розвитку мистецтва інсталяції у склі. Варто зазначити що в Україні
це питання зовсім не досліджене, на українській мові
не було виявлено жодного друкованого видання, яке
було б присвячене цій темі, проте в контексті сучасного мистецтва його можна розглядати як новий етап
в розвитку скляної індустрії.
Скляну інсталяцію можна вважати результатом еволюції традиційної декоративної об’ємно-просторової
композиції, враховуючи при цьому досвід використання скла в архітектурі та мистецтві монументалізму. В
другій половині ХХ століття почався новий етап формування скляної естетики, коли художник починає досліджувати та працювати з просторовими можливостями скла і архітектурного простору, результатом цього
стала поява принципово нових видів монументальних
об’ємно-просторових форм, що взаємодіють з архітектурою. В цей час утверджує свої позиції значимості
та потенціалу камерний скляний тривимірний об’єкт.
Варто зазначити, що новітні, сучасні художні практики
ґрунтуються на пошуку нових образів, матеріалів і засобів для вираження ідеї закладеної в роботі. Скло в цьому контексті стає релевантним сучасним матеріалом.
На протязі 1970-80-х років утверджувалась і удосконалювалась лінія авторського різностороннього
експерименту, що була направлена на виявлення нових пластично-оптичних способів подачі скла.
В формуванні нового, прогресивного бачення цінності скляних художніх об’єктів варто відзначити
творчість провідних чеських майстрів – Станіслава
Лібенського та Ярослави Брихтової. Вони запропонували принципово нові монументальні форми, першими застосувавши техніку рельєфного моделювання
масивних скляних блоків, що було визнано у всьому
світі безсумнівно унікальним і оригінальним. Крім величезних розмірів, феномен роботи С. Лібенського і
Я. Брихтової полягав у авторській концепції поєднання пластики товстостінних об’ємів з силою світіння
кольору і світла. Грандіозне враження складають
пластичні об’ємні рельєфи для музею скла в Корнінгу (США, 1980р.). Колір, маса та оптика створюють
особливу атмосферу тяжіння. Закріплені на металевих конструкціях, що слугують опорою, скульптури
здаються літаючими в повітрі, незважаючи на величезні розміри. Скляні стіни та дзеркальні екрани, що
їх оточують помножують зображення, ускладнюють
оптичну гру світла і кольору, тим самим створюючи
ілюзію динамічного, рухомого простору, що змінюється з кожною новою точкою зору [24].
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Дейл Чіхулі, «Квіти Комо»

Експерементуючи з новими засобами вираження
скла в мистецтві художники часто відмовлялися від
чисто декоративних можливостей скляного матеріалу
і все більше зверталися до його концептуалізації.
Взаємодія скла з відкритим простором була розкрита в ландшафтному склі що є різновидом скляної
інсталяції. Відбувся діалог між скляним об’єктом і природою, що характеризувався реалізацією ідеї поєднання природних і штучних форм. Природа і скло розширили свої просторові зв’язки та збільшили діапазон
формотворення. Використовуючи сферичні площини,
зеркала, що відображали елементи природи, скляні кулі, піраміди, куби, розсипані в траві предмети,
клумби з скляних квітів і т.д. було розкрито широкий
спектр можливостей скляного матеріалу і доведено
його комунікаційну роль.
В країнах Західної Європи і в США інтенсивний
розвиток авторського експериментального скла відбувся в кінці 1950-х – на початку 1960-х років. В Японії
та Австралії в 1970-х роках. Американські художники
,пройшовши період освоєння скляного ремесла, як
мистецтва створення форми вийшли на шлях концептуалізму, шукаючи нові способи розкриття сучасної
скляної естетики та його можливостей, які неможливо
повторити у будь-якому іншому матеріалі. У їхній роботі спостерігається інтелектуальний підхід до матеріалу
та нові пошуки самовираження[23].
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Яскравим прикладом цього періоду є творчість Дейла Чіхулі – який став свого роду революціонером в
скляній індустрії та зробив в ній справжній переворот,
подолав обмеженість крихкого скляного матеріалу і
розширив засоби його подачі. За всю свою творчу
діяльність він створив тисячі скульптур починаючи від
грандіозних великомасштабних інсталяцій і закінчуючи невеликою декоративною скляною пластикою. У
своїх роботах він застосовує унікальний спосіб видування величезних за розмірами форм. В серіях робіт « Морські форми» ( 1980р.), «Персидська серія»
(1988р.) яскраві та складні елементи створюють величезні скляні інсталяції, які мають безліч варіантів для
експонування. Вражає своїм масштабом розмах його
ідеї скляних об’єктів в відкритому просторі. Його грандіозні інсталяції та світлові об’ємно-просторові композиції розраховані на виявлення властивостей транспарентності скляного матеріалу і створення ефекту
просторовості [73].
У Великобританії з 1970-х років, при динамічному
розвитку студійного скла, прослідковується процес
наслідування природі матеріалу. Відомим представником є С. Прокгер, який приділяє велику увагу ролі
життя світла у роботах, що виявляється за допомогою скла. Гравірована лаконічна лінія, до якої часто
звертається автор, є засобом фіксації шляху світлового променю та рефлексів. Для цього він також ви-
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користовує гладкі поверхні столів, що відображають
об’єкт, який на них експонується. Реальна і відображена форма, її статика і готовність до руху при найменшому дотику, змушує поринути в стан роздумів, ці
роботи мають медитаційний характер та виражають
поняття життєвої ритміки, час та простір [23].
Творчість румунського художника М. Негреаіу характеризується використанням виражальних засобів
віконного скла у створенні пластичних об’єктів-колажів. Цей матеріал у його роботах трансформується в
вільні по формі скульптури, що захоплюють простір
динамікою світла і хвилеподібних форм [24].
В Японському склі з мистецтвом інсталяції працює
скульптор О. Озумі, в творчості якої прослідковується звернення до архітектурних мотивів та просторово-часових структур. Її конструкції - лабіринти з
звичайного листового скла – це свого роду макети
архітектурних споруд, інсталяції, що нагадують утопічне скляне місто, де світло відіграє особливу роль та
створює внутрішню просторову пустоту [24].
Створення скляних об’єктів за допомогою пластин
листового скла прослідковується в роботах багатьох
студійних художників різних країн. Цей спосіб формотворення розвивається як своєрідна концепція побудови реальних і при цьому ілюзорних об’єктів зі скла
(об’ємно-просторових, скульптурних, архітектурних)
ритмічним шляхом.
Якщо говорити про світовий культурний масштаб
в розвитку авторського експериментального скла
можна відзначити загальну еволюцію від предметної
форми до арт-об’єкту. Враховуючи існування різних
шкіл, абсолютно різних типів розвитку, відбиток у роботах культурних особливостей тої чи іншої країни,

прослідковується поділ тенденцій в скляній індустрії
на два типи. Перший розвивається на основі традицій
класичного підходу до матеріалу і його властивостей.
Другому властива дотичність до розвитку сучасних
пластичних мистецтв і використання широкої палітри
можливостей їхніх виражальних засобів.
Аналізуючи ситуацію з тенденціями сучасного формату вираження об’ємно-просторових композицій
та інсталяцій зі скла, можна спостерігати величезну різноманітність форм інтеграції скла в актуальні
мистецтва в контексті просторових можливостей і
заглиблення в процеси взаємодії різних видів мистецтва. Неможливо не підкреслити важливість світла як
складової частини інсталяції та об’ємно-просторової
композиції, за допомогою якої відбувається виявлення
саме тих можливостей скла, що не властиві ніяким
іншим матеріалам. Нижче ми розглянемо творчість
окремих сучасних художників, які працюють в сфері
скляної інсталяції з застосуванням скляного матеріалу
як основного, що дозволить зрозуміти напрямок формування тенденцій її сучасних принципів подачі.
Тут варто згадати англійського дизайнера та художника Кріса Вуда. Він створює унікальні, оригінальні
скляні інсталяції, де спостерігається акцент на динамічній грі кольору та світла. У створенні своїх робіт
він використовує незвичайне діхроічне скло, покриття
якого було ще в 1950-х роках розроблено для захисту
від сонячного випромінювання і мало застосування
в першу чергу в техніці та науці. Характерною особливістю цього скла є властивість переливатися всіма
кольорами райдуги і при цьому бути майже прозорим
залежно від освітлення. Художник будує з цих скляних
пластин різноманітні геометричні фігури, розставляю-

Кріс Вуд, світлова інсталяція
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чи їх під різним кутом, завдяки чому з’являється незвичайний захоплюючий ефект гри кольору та світла
[18].
Японська художниця Міка Аокі звертається до образів мікроорганізмів, бактерій та інших форм життя
в мікроскопічному світі, що є прототипами для створення її дивовижних скульптур зі скла та пластику. У
її інсталяціях створені скляні організми взаємодіють
з навколишнім простором, беруть участь у реальному житті, з’являючись на столах, стільцях, в пляшках,
автомобілях і т.д.. Результат її роботи змушує задуматися про те, скільки непомітних цікавих речей існує навколо і дає можливість зазирнути в прихований
макросвіт нашого життя [68].
Творчість американського художника і скульптора
Ларрі Белла відома, перш за все, завдяки його скульптурам та інсталяціям, досконало оброблені скляні
поверхневі площини яких, дозволяють проводити
дослідження відображення світла та тіні через матеріал. Його куби, кожен з яких складається з шести
скляних панелей, зібраних в коробку, роблять ефект
димчастої поверхні, що інколи має здатність переливатися і створюють надзвичайні світлові явища, які є
незвичними для сприйняття. Вони посилюють характерну для скла властивість відображення, поглинання
і передачі світла [34].
Браян Корр – художник з Канберри, американець
за походженням, створює великомасштабні інсталяції
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і скульптури використовуючи скло як основний матеріал, досліджує обмеженість сприйняття як засіб полегшення споглядаючого процесу. Його роботи набувають відчуття глибини і трансцендентності способом
активації світла та тіні за допомогою впорядкування
об’єму і пустоти [7].
Дизайнер по склу, художник та скульптор Удо Зембок досліджував та розробляв скло і виявляв властиві для нього способи вираження. Він створював як невеликі скляні скульптури так і монументальні інсталяції
в архітектурному просторі, його інновації та концепції
зараз є широко поширеними. В його роботах, що базуються на кольорі, основними є мотив та концепція,
а не атрибути скляного матеріалу [75].
Наші дослідження розвитку тенденцій у становленні виконання об’ємно-просторових композицій та інсталяцій зі скла, в контексті розвитку нових художніх
практик, способів вираження та пошуку нового сучасного сприйняття, базуються на основі розгляду та
аналізу загальносвітового результату роботи в цьому
напрямку. Це обумовлено з урахуванням новизни теми
дослідження, відсутністю широкого наукового аналізу
щодо ситуації даного художнього явища в Україні і того
факту, що вищезгадані процеси в мистецтві почали
розвиватися в нашій країні зовсім недавно.
Серед українських майстрів, що працюють в галузі
мистецтва художнього скла і звертаються до нових
форм подачі та сприйняття об’єкту у просторі, варто
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відзначити академіка і професора, народного художника України, лауреата Національної премії України
імені Т. Шевченка, майстра гутного скла Андрія Бокотея. Можна сказати, що протягом десятиліть своєї
мистецької діяльності він працював з різними формами скляного мистецтва – декоративними вазами,
тарілками і пластами, скульптурами, що вражали своєю склодувною технікою та об’ємно-просторовими
композиціями. Доцільним буде згадати його виставку
однієї композиції «Таємна вечеря» (2018р.), що була
представлена в п’яти експозиційних залах Національного музею ім. Андрея Шептицького у Львові. Виставка є доволі складна для сприйняття та спонукає до
роздумів про Вічне. В першому залі лунає аудіозапис
Служби Божої 1991 року, її править батько художника, священник. В другому залі відеотрансляція про
насильство. Третій і четвертий зали оформлені як
шлях до композиції «Таємна вечеря», що є останньою
і кульмінаційною точкою виставки. Вона складається з
великих прозорих фігур, які були підсвічені знизу і виставлені в темному залі. Власне, тут спостерігається
поєднання складної об’ємно-просторової композиції,
що має концептуальний характер, з іншими формами
художніх практик. Використання світла, звуку та відео-арту сприяло взаємодії композиції з простором,
результатом чого став її перехід в експериментальну
форму поєднання з предметним світом, його візуальним і інтелектуальним сприйняттям [67].
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Також, при дослідженні в Україні, були виявлені
випадки поєднання скляних композицій та інсталяцій
з ленд-артом. Прикладом є проведення щорічного
ленд-арт симпозіуму «Простір прикордоння» у Могриці, що існує вже понад 20 років. Саме тут художники
часто використовують скляний матеріал як основний
і допоміжний у поєднанні з природними формами та
застосовують його транспарентні властивості. Найбільш поширеним є використання дзеркал та листового скла, але є і випадки роботи з елементами виготовленими гутним способом.
Отже, на основі дослідженого матеріалу, ми бачимо,
що успадкувавши традиції декоративно-прикладного
мистецтва, структура скляної інсталяції зараз постійно
змінюється, включає в себе як ознаки декоративності, так і компоненти інших форм художніх практик:
ленд-арту, відео-арту, реді-мейду, концептуального
мистецтва та екомистецтва.
РОЗДІЛ 2. Форма думки як спосіб аналізу
людської свідомості
Людина, як окрема субстанція в контексті сучасного
інформаційного суспільства – це перш за все носій
та інтерпретатор величезної кількості інформації, котра проходячи крізь призму її свідомості наділяється
певним суб’єктивним змістом та стає ресурсом для
реалізації її пізнавальних здібностей. Ірраціональність
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людської сутності в інформаційному просторі має
прямий вплив на свідомість та її емоційний стан як
окремого індивіда.
Поведінка людини в середовищі її безпосереднього
існування зумовлена реакціями, що постійно відбуваються у її свідомості. Що ж таке людська свідомість?
Її поняття є неоднозначним, але якщо узагальнити,
під ним мають на увазі людську форму психічного відображення дійсності, що не залежить від рівня його
дії – почуттєвого, раціонального, біологічного або соціального. Вона наділяє людину відчуттям контролю
над власними емоціями, думками, страхами та переживаннями. В нашій свідомості постійно існують тисячі думок, які проносяться зі швидкістю світла. Ми ж
зосереджуємося на бажаному, відкидаємо абсурдні,
ігноруємо та забуваємо. І складається відчуття, що ми
контролюємо цей процес, живемо в повній гармонії та
розумінні того що відбувається у нашій голові. Але чи
дійсно це так?
В кваліфікаційній роботі розглядаються, власне
процеси, що відбуваються в нашій свідомості та підсвідомості, проводиться дослідження та аналіз того,
що ж впливає на наші думки та бажання, беручи до
уваги поведінку та реакцію людини в суспільстві. Нашим завданням було дослідити таку важливу складову свідомості і підсвідомості людини як думка. Звідки
вона з’являється? Яке її значення? Якою вона буває?
Людська думка має здатність не тільки до відображення безпосередньо існуючих явищ, вона може
також повністю відриватися від них. Нескінченно різноманітний об’єктивний світ відбивається у межах нашого внутрішнього «я» і створює не менш складний
та мінливий світ, де живуть всі наші думки, емоції та
страхи. Треба розуміти, що людина є вільною у ви-

борі того, про що їй думати. Але не варто забувати
той факт, що якщо процеси в нашій свідомості є нам
повністю зрозумілими і контрольованими, то явища,
що відбуваються у підсвідомості є окремими від попередніх і знаходяться поза сферою розуму, непідзвітні
і в якихось моментах не піддаються контролю.
Саме це протистояння двох аспектів психічного
життя людини створює одвічну двоїстість людської
природи. Виходячи з цього можна зробити висновок,
що в людській психіці існують думки дискурсивного
характеру, що ґрунтуються на розумі, логіці та глузді,
і думки чуттєві, споглядальні, що відображають органічні почуття. Перший тип думок є свідомим рівнем
психіки, і функціонує в одному режимі маючи певну
спрямованість, другий тип відображає несвідомий рівень психіки і потребує умов для свого існування в
іншому режимі. Формування підсвідомого рівня мислення залежить від багатьох факторів, серед яких основними є середовище безпосереднього існування,
виховання та оточення людини[54].
Звідси й випливає, що думки не завжди з’являються
на основі наших бажань. Фундаментом багатьох з них
є часто невідомі та незрозумілі на перший погляд речі,
про існування яких ми навіть не здогадуємося, адже
вони формуються та існують все наше свідоме життя
на якомусь несвідомому та неконтрольованому рівні.
Темою кваліфікаційної роботи є «Я (Ми): Форма думки». Вона була вибрана інтуїтивно, на основі роздумів
та спостережень, що відбувалися в той період, але не
є випадковою. Коли людина стоїть на останній сходинці якогось важливого для неї етапу в житті і одночасно на порозі чогось нового, невідомого та ще
незвичного, момент задуматися про те, що відбувається в її голові в той час є абсолютно доречним. Всі
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ми завжди робимо якісь висновки стосовно всього,
що відбувається в нашому житті, аналізуємо свої дії,
шукаємо шляхи подолання своїх проблем, намагаємося зробити правильні рішення, вибрати, що є важливим, а що другорядним, скласти план дій на майбутнє.
В цей період нерідко виникає хаос в голові і людина
заплутується у тому, що відбувається можливо сама
того не усвідомлюючи. Тисячі думок збивають нас з
правильного шляху, не дозволяють зосередитися та
розібратися в собі та в своїх бажаннях. Хочеться тут
і зараз вирішити всі питання, що виринають у нашій
свідомості, навести порядок в своїй голові, в своїх
думках.
Ідея роботи полягає в тому, щоб надати думкам, як
умовним, нематеріальним речам, форми. Вони є невловимі, невидимі, абстрактні, нав’язливі, підступні,
таємні, приховані не тільки для оточуючих, але навіть
для нас самих. Думки закрадаються в нашій голові
інколи зовсім не помітно, ніби вичікуючи моменту, щоб
часто в невдалий час нагадати про себе, заплутати та
збити з дороги. Звичайно, думки діляться на хороші й
погані, прості й складні, явні і приховані.
Кажуть, людина складається з двох сторін – світлої та темної. Яка сторона переважає залежить в
першу чергу саме від неї. Тому, що завжди є вибір,
але дізнатися чи правильний він завдання нелегке.
Часто люди відмовляються його робити, або хочуть
щоб хтось інший зробив його за них, бояться взяти
на себе відповідальність, бо не можуть розібратися
з своїми бажаннями і суперечливими думками, дозволяють оточенню нав’язувати собі чуже бачення. І
тоді людина починає мислити чужими думками, стає
нещирою сама з собою і ніби віддзеркалює все, що
бачить навколо, забуваючи те, ким є насправді. Таким
чином і проявляється темна людська сторона, адже в
такому випадку вона не відбирає інформацію, що надходить до неї, не хоче напружуватися та вбирає в себе
все, що бачить і чує навколо. Величезна помилка, що
стає результатом цих, на перший погляд, зовсім непомітних процесів, що відбуваються в середовищі існування та всередині кожної людини, може накласти
невиправний відбиток на все її подальше життя. Тому,
надзвичайно важливим є вчасно почати аналізувати
хід своїх думок, зрозуміти джерело їх виникнення та
наслідки, які вони можуть спричинити, навчитися їх
розуміти та контролювати і діяти на онові обдуманих,
зважених рішень.
Отже, об’єктом дослідження роботи є, власне, саме
людська думка. Було поставлено питання, як її можна
зобразити за допомогою художніх засобів, показати її
форму, надати їй місце та час існування. Думка – це
продукт мислення, що з’явився внаслідок міркування.
У роботі вона відображена у формі геометричного куба. Він складається з шести квадратних частин.
Квадрат – це символ стабільності та впорядкованості, надійності та гарантії, що опирається на чотири
сторони світу. Насамперед, він пов’язаний більше з
часом ніж з простором, тому, що символізує чотири
етапи основних життєво-часових процесів – чотири
пори року (весна, літо, осінь, зима), чотири пори дня
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( ранок, день, вечір, ніч), чотири етапи життя (дитинство, молодість, зрілість, старість), чотири дії роботи
на землі (підготовка грунту, сівба, доглядання посівів,
збирання врожаю). Куб продовжує символіку квадрата, де його стабільність і впорядкованість стає всесторонньою та всепроникною. І тут він виступає як
гармонійне об’єднання й органічна єдність надійних
і організованих квадратів. Куб об’єднує простір і час.
Вважається, що квадрат, який лежить в його основі,
символізує минуле, тому що все, що відбувається в
світі і в житті кожної людини опирається на здобутки
минулого; чотири бокові сторони є символом теперішнього, вище було згадано, що все в своєму існуванні
має чотири виміри – виникнення, розвиток, занепад і
зникнення; верхній квадрат, що лежить на чотирьох
бокових, трактується як майбутнє до якого всі прагнуть і яке вибудовується на теперішньому[58].
Поєднуючи символіку квадрата і куба з концепцією
кваліфікаційної роботи та з проблематикою питань,
що у ній розглядаються, цілком зрозумілим та доречним стає зображення за допомогою цих форм головного об’єкту дослідження – думки. Адже таке невизначене поняття як думка, та явище мислення взагалі,
потребує точності та організованості, що властива
саме для цих форм. Проте у роботі вона виступає не
просто геометричним кубом, тут їй надається значення звичайної, на перший погляд, коробки, яке відіграє
фундаментальну роль в роботі над композиційною та
концептуальною частиною.
Чому саме коробка? Багато людей існуючи у цьому світі живуть у хаосі. Неможна сказати, що хаос
це погано. Незавжди, залежно в чому, залежно де
і залежно коли. Коли ми говоримо про хаос, то зазвичай маємо на увазі повну відсутність порядку і випадковість, але все ж поняття хаосу та порядку не є
взаємовиключними. Не варто забувати, що хаос це
безкінечний простір, який уособлює невпорядкований
зв’язок матеріальних елементів світу з якого виникло
все існуюче. Проте в ситуації з людськими думками
він є однозначно зайвим явищем, при виникненні якого потрібно негайно шукати способи його подолання.
Чому б тоді в першу чергу не розібратися, власне, з
безладом в нашій голові, не впорядкувати своїх думок,
а в нашому випадку не поскладати все в коробки? В
цьому й полягає ідея закладена в роботі – знайти спосіб навести порядок в своїх думках, відшукати своє і
позбавитися від нав’язаного.
Працюючи над темою дипломної роботи було
зроблено висновок створити щось таке, що не має
фізичного тіла - не предмет, а явище, пропустивши
спершу його через себе і показати своє бачення. Напевно, зробити порядок в своїй голові було актуальним для всієї нашої академічної групи під час роботи
над кваліфікаційним завданням, тому тема з’явилася
сама по собі, а звичка пакувати все в коробки, коли
потрібно щось відсортувати, відібрати, впорядкувати,
підштовхнула покласти туди і думки. Не було поставлено завдання відповісти цим на якісь конкретні, чіткі питання, метою було показати людську свідомість
по-своєму, через свою призму сприйняття того, що
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нас оточує та нагадати про процеси, що відбуваються в нашій свідомості та підсвідомості, адже це все
є індивідуальним. Завжди потрібно пам’ятати про те,
що ми є тим, про що ми думаємо. Наші думки настільки різні і їх так багато, що ми постійно заплутуємося
в них, забуваємо важливі речі, вбираємо непотрібну
інформацію, концентруємося на негативних емоціях і
звичайно все це впливає на наш фізичний і емоційний
стан. Треба бути обережними з ними, чітко розставити свої пріоритети та зрозуміти власні бажання, адже
все може бути, все може статися, інколи думки мають
здатність матеріалізуватися.
З композиційної точки зору робота складається з
великої кількості кубів однакового розміру, але різних
за зовнішніми ознаками. Форма проводить аналогію
між всіма думками, а їхній вигляд, колір та вміст показує те, наскільки вони різні. Таким чином відбувається протиставлення, на перший погляд, схожих між
собою думок, різке висвітлення їх сутності та в якійсь
мірі класифікація. В результаті з’являється масштабна об’ємно-просторова композиція, що має ознаки
інсталяції з вибудуваною концепцією трактування її як
художнього об’єкту, який несе інформативний зміст.
Виникає своєрідний склад думок, які постійно існують
в нашій свідомості.
Куби виконані з прозорого листового скла, розмір
кожного складає 42х42 см. Сама ж композиція має 168
см висоти, тобто її розмір вийшов у форматі людського
зросту, що є не випадковим. Це зроблено з акцентом
на те, що наші думки настільки реальні і видимі, на-
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скільки ми цього хочемо і ми складаємося з них, за
принципом конструктора, яким ми всі гралися в дитинстві і з якого могли скласти все, що нам хотілося.
З метою узагальнити таке масштабне явище в людській психіці як її свідомість, було вибрано просту і
водночас змістовну форму куба. Цей елемент композиції було помножено, а результат прирівнено до
одного розміру. З цією ж метою було вирішено мінімалізувати та узагальнити зовнішні відмінності між
елементами композиції і зробити акцент на простоту
сприйняття об’єкту в просторі. Дуже цінною у житті
є простота, а найкраще, що є навколо нас, проявляється у найпростіших речах, які часто ми не цінуємо.
Частина елементів представленої роботи має вигляд
звичайного прозорого, ніяким способом не декорованого куба. Звичайно, тут неможливо не використати
здатність скляного матеріалу до прозорості, тому ця
його фізична властивість символізує чисті, прозорі,
відкриті думки. В якомусь розумінні тут проводиться
аналогія між чесністю і обманом. Інша частина – це
повністю чорні, непрозорі куби, що у свою чергу означають приховані від всіх погані, нещирі і нечесні думки,
у кожного вони свої, і у кожного на своєму рівні. Елементи, які є напівпрозорими з ефектом туманності,
виконані з матового скла і є проявом тих речей, які
приховані не тільки від сторонніх людей, а й від самих
себе і люди самі не можуть зрозуміти їхню природу, до
цієї категорії відносяться і забуті речі. Також композицію доповнюють як прозорі, так і чорні розбиті куби,
які є символом зроблених невиправних помилок. Ще
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одне місце в композиції займають куби, декоровані
хаотичними чорними, графічними лініями, що мають
значення неспокійних думок в нашій голові, які ніби
метаються з блискавичною швидкість шукаючи спосіб для свого звільнення. Завершують художній об’єкт
дзеркальні куби, які набирають ознак своєрідного хамелеона і відповідно, ніби віддзеркалюють чужі думки,
видають їх за свої на свідомому і підсвідомому рівні.
Ці всі елементи створюють різноманітність мислення
у нашій голові.
Враховуючи транспарентність скляного матеріалу,
його властивість до прозорості та взаємодію з архітектурним простором, є абсолютно виправданою
підсвічення композиції знизу, використання якого
дозволило отримати своєрідну тіньову анімацію, що
потрапляє на стіни навколо, створюючи ефект рухомості предметів і доповнюючи тим самим композиційну частину роботи. Цей ефект, крім композиційної
ролі, збільшує ідейно-інформативний зміст роботи,
зображаючи рух думок у нашій голові.
Концептуальне наповнення та спосіб виконання у
матеріалі пов’язані з науковим дослідженням, проведеним під час кваліфікаційної роботи.
ВИСНОВКИ
Проаналізувавши весь досліджений матеріал, що
стосується теми наукового дослідження, стає очевидною еволюція художнього скла як засобу емоційного
впливу. Розглядаючи його на фоні і взаємозв’язках з
розвитком дизайну, індустрії та інших видів пластичних мистецтв, у цій сфері прослідковується момент
визначення таких понять як «об’ємно-просторовий
об’єкт», «інсталяція», «ландшафтне скло», «студійний
скляний рух». Тут можна зазначити відкриття широкого діапазону можливостей для художників, дизайнерів
та скульпторів, які звертаються до цих форм авторського вираження в сучасному мистецтві.
Було зазначено, що однією з ключових переваг у
склі є прозорість та транспарентність, завдяки чому
воно вдало поєднується зі світлом і дає широкі можливості для роботи з візуальним простором, набуваючи експериментальну форму взаємодії з предметним
світом та новим сприйняттям. Доведено, що саме
внутрішня прозорість матеріалу надає йому унікальні
пластично-візуальні можливості в моделюванні просторово-часових структур.
Аналізуючи ситуацію з тенденціями сучасного формату вираження об’ємно-просторових композицій
та інсталяцій зі скла, можна спостерігати величезну
різноманітність форм інтеграції скла в актуальні мистецтва в контексті просторових можливостей і заглиблення в процеси взаємодії різних видів художніх
практик.

Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): форма думки»
Керівник кваліфікаційної роботи: проф. А.А. Бокотей
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько

2 0 1 9 ▪

к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ 19

Христина Ковалюк

С т и л і ст и ч н і о с о бл и в о ст і
ц е н т р а л ь н и х к р и ш та л е в и х л ю ст р
о п е р н и х те а т р і в Ук р а ї н и в
ко н те кст і є в р о п е й с ь к и х те н д е н ц і й
X I X – X X ст.
Постановка проблеми. В контексті обраної загальної
теми: «Я. Ми», робота в матеріалі під назвою «Вплив»
є невід’ємною частиною наукового дослідження
«Стилістичні особливості центральних кришталевих
люстр України в контексті європейських тенденцій»,
що розкриває поняття впливу оточення та проблематику сприйняття світу людиною через призму театру,
як символу людських почуттів та його інтер’єру, який
включає в себе: розпис, скульптуру та освітлення.
Люстра, як окремий вид предметного дизайну, чи вид
мистецтва в Україні не досліджена. Вона сприймається лише як предмет-додаток в дизайні інтер’єру
і дуже часто залишається в тіні, та є недооціненою.
Це стало ключовим генератором подальшого дослідження даної теми. Основою для розвитку та аналізу
дослідження слугував львівський оперний театр, який
територіально давав можливість наочно оцінити технічну особливість люстри та її взаємодію з розписом.
Актуальність і наукова новизна. Як описано вище,
тема люстри, як окремого виду мистецтва в Україні
зовсім не досліджена. Останні відомі друковані видання, які звертаються до цієї теми опубліковані за
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часів Радянського союзу, І потрібно зазначити, що
тоді, це було проблемою, про що говорить Казакова
Л.В. “…Сьогодні освітлення простору стало серйозною архітектурно-художньою проблемою, яка поки
не була розкрита в яких-небуть фундаментальних
дослідженнях…В нашій мистецтвознавчій літературі
по питанню організації предметного середовища, синтезу мистецтв при розборі конкретних архітектурних
комплексів і об’єктів, мистецтво освітлення ще не стало предметом аналізу на рівні з іншими пластичними
видами мистецтв” [20, с. 173]. На жаль, ситуація й до
сьогодні не покращилась, що змушує звертатись до
англомовної літератури, адже в країнах Європи питання предметного дизайну постало набагато раніше, ніж
на території пострадянського простору.
Мета дослідження — визначити стилістичні особливості люстр оперних театрів України в контексті
європейських тенденцій. Виявити як світло інтегрує
такі якості виразності в архітектурі, як просторовість,
пластичність, фактура, колір; об’єднання їх як цілісну
композицію, яка сприяє образному сприйняттю архітектурного простору.
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Завдання — довести як з допомогою світла проектується емоційні переживання людини, її самопочуття
в приміщенні та розкрити концептуальну складову
предметів освітлення в інтер’єрі. Виявити важливість
даного дослідження та провести аналітичні паралелі
між розвитком скляної індустрії та змін у дизайні та
конструкції люстри.
Історіографія. Основою у дослідженні люстри
Львівського Оперного театру стала курсова робота
Мрачковської М. Н під керівництвом Кравченка Я.О.,
1990 р.у роботі лише загалом описана тема освітлення та згадані склярі, що працювали над гутніми
елементами центральної люстри, але не проведений аналіз та порівняння з західними представниками
[30]. Це змусило звернутися до англомовної літератури європейських мистецтвознавців таких як Lynn
Pecktal. «Designing and Painting for the Theatre» 1975.
У якій аналізується вплив освітлення та розписів театру на емоційну складову людини та її подальше
сприйняття дійства. Більш поглиблений та структурний аналіз елементів дизайну дав краще розуміння
ідеї у масштабі архітектури. Також потрібно зазначити важливість видання Матюніна Д. С. « Історія
Інтер’єру » Учбовий посібник для студентів вузів по
спеціальності «Дизайн архітектурного середовища»,
яка розкриває тему освітлення у контексті інтер’єру
від витоків і до сучасності. Проводить паралелі між
епохами та наслідки впливу східних та західних культур на формування вітчизняного поняття дизайну.

РОЗДІЛ 1. Розвиток кришталевої люстри та
передумови її виникнення.
Найдавнішою картиною з люстрою у час є портрет
чоти Арнольфіни 1434 р. Яна Ван Ейка [58] (1). Можна
зауважити на картині, що люстра, яка зображена по
центру вгорі, з однією запаленою свічкою, що символізувала всевидяче око. Цей елемент декору багато
прикрашений латунними литими деталями, що також
свідчить про фінансовий статок зображеного подружжя.
Пізніше можна побачити голландський стиль латунних люстр з кульовою основою у картинах: «Хвора
водянкою» 1663р.(зберігається в Луврі) ;Інтер’єр з
молодим віолончелістом» 1637р.; «Дівчина граюча на
клавікорді»1665р. Герарда Доу , який був учнем Рембрандта. І це, звичайно, не єдині художники, які описували цей предмет декору у своїй творчості. Адже
люстра була невід’ємною частиною інтер’єру та відтворювала дух епохи. Часто класичний голландський
стиль люстри використовувався в церквах та іноді все
ще можна побачити там сьогодні.
Перші кришталеві люстри з'явилися в XVII столітті.
Природні кристали насправді старі, як сама Земля,
і кожен кристал є унікальним, створеним протягом
мільйонів років. Незабаром французькі скломашини
намагалися відтворити гірський кришталь з формованих скляних крапель.
А у 1676 році британець Джордж Равенскрофт запатентував новий вид скла для кристалів: крем'яне скло,

Ян Ван Ейк, «Портрет чоти Арнольфіни», 1434 р.
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в якому міститься багато оксиду свинцю. Оксид свинцю робить скло більш прозорим, легшим для різання та
огранення і є призматичним. Колір добре змішується,
тому люди експериментували з барвистим склом, навіть намагаючись зробити жовте скло з ураном.
У той же час, венеціанські майстри скла додавали
люстрам литі з металу квіти та листки
У Чехії виробники скла стали виготовляти скляні
люстри, імітуючи стилі, які були популярні у Франції
та Великобританії. Однак, іноді вони вбудовували деревину в свої конструкції, щоб надати багатшого вигляду. Богемія, де Адольф Шонбек залишив сімейний
бізнес, щоб розпочати власну компанію в 1870 році,
виробляючи скляні люстри.
Стилі бароко і рококо виникли в 18 столітті. Рококо
було насправді еволюцією бароко. Люстри періоду рококо створювали з великою кількістю закручених елементів , листя, квітів, гірлянд, амурів та інших деталей,
часто відлитих у бронзі та звичайно кришталем. Таку
розкіш можна було побачити в: «Салон війни» Версаль Ш. Лебрен і Ж. Ардуель - Мансар 1678-1686рр.;
Салон Гаспаріні. Мадрид. Королівський палац ; Великий палац, Тронний зал. Петергоф. Ф.Б Растреллі.
Про це згадувала «Мадемуазель де Склодері у своєму
описі королівських апартаментів, де зберігалися колекції Людовіка 14, передає атмосферу неймовірної
розкоші: «…вони освітлювались люстрою з гірського
кришталю…» [1 ст. 213].
Також на початку XVIII століття Петро Великий заснував Санкт-Петербург, Росія. Його метою було відтворити всі культурні та архітектурні дива західного
світу в цьому новому місті. Російські художники інтерпретували французькі стилі, хоча до своїх люстр
додавали власні штрихи. Кольорові скляні акценти
- загальна деталь російських люстр. Вплив Західних
тенденцій продовжуватиметься та буде описаний в
наступному розділі.

У 1750 році богемські скловиробники створили
люстри в стилі Марії-Терези. Вони названі на честь
матері Марії Антуанетти, яка була імператрицею Австрії [63]. Але є й інший стиль дизайну 18-го століття.
Вільям Паркер замінив основу з кульки люстри і замінив її схожою на вазу стеблом. Він розробив дизайн
люстри для кімнат та ванн в Англії, які до цих пір використовують.
Оподаткування скла в Британії наприкінці XVIII століття ще більше змінило дизайн люстри. Закон про
акцизне скло оподатковував всю вагу скляного виробу, але Ірландія була звільнена від цього закону, тому
Смарагдовий острів став домом для скла. Протягом
того часу там був заснований знаменитий скляний
будинок Уотерфорд. Ті хто не виїхали з Англії пристосувалися за допомогою крапель, вирізаних з битого
скла (яке було дешевше оподатковувати), такі краплі
нанизувалися разом ,щоб створити вигляд перевернутого намету. Цей відомий стиль став прабатьком для
багатьох інших. А згодом у 1832 році було скасовано
Закон про акцизне скло. Але до того часу відбулось
ще багато подій. До прикладу під час французької
революції 1774 року у Франції з'явився неокласичний стиль, оскільки він корениться в давньогрецьких
проектах, а стародавні греки мали демократію. Неокласика також набагато менш прикрашена, ніж вона
передувала, що ідеально підходить до політичного
клімату революційної Франції. Коли Наполеон Бонапарт правив Францією, він майже знищив багатовікову практику венеціанського скла, коли послав війська
зайняти Венецію. Хоча мистецтво збереглося.
Пізніше, коли газове освітлення стало більш широко
доступним в кінці 19-го століття, газові лампи які використовували цю нову форму освітлення, часто були
розроблені в стилі рококо. Ці лампи як правило, мали
свічки, доступні в якості резервного накопичення
тільки у випадку, якщо газ не працював. Газові ліхтарі
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також були дуже яскравими, тому скляні щити стали
більш поширеними, як спосіб захистити від іскор.
Наприкінці 19-го століття богемський скляр на ім’я
Даніель Сваровскі винайшов машину, яка могла точно розрізати кристали. Однак ця машина використовувалася в першу чергу для виготовлення ювелірних
виробів, а винахідник навіть не ввійшов у люстровий
бізнес аж до 1965 року [64].
Кришталеве освітлення датується 16-м століттям, коли дорогоцінні фрези в Мілані почали різати
гірський кристал (чистий кварц) на кулони, розетки
і краплі, щоб прикрасити металеві люстри, які були
видатними в той час. Позолочені металеві кришталеві люстри, прикрашені кристалами, незабаром стали
втіленням розкоші, обов'язковим для найвідоміших
палаців і замків Європи.
РОЗДІЛ 2. Люстри вітчизняних оперних театрів у контексті Європейських тенденцій
Місце де найкраще можна оцінити красу та атмосферу люстри у всій її багатій історією величі є - оперний театр. В якій точці світу людина б не опинилася
оперний театр готовий розповісти історію існування та
розвиток мистецтва і культури місцевості. Тому кожній деталі цієї культової архітектури приділяють багато
уваги. Тут немає випадкових речей. Все продумано.
Від підлоги, форми амфітеатру, розписів і до світла,
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яке відповідало за один з основних інструментів творення містерії і величі.
«Театральна архітектура стилістично є цілком особливою областю архітектури громадських споруд. За
довгу історію існування театрів виробився комплекс
особливих, властивих лише цьому виду архітектури
прийомів просторової атмосфери будівлі» [30]
Яскравими представниками є такі світові гіганти:
- Королівський Оперний театр Ковент-Гарден, Лондон, Англія, 1858р.
- Театр Колон, Буенос Айрес, Аргентина, 1908р.
- Театр Сан-Карло, Неаполь, Італія, 1737р.
- Театр Ла Скала, Мілан, Італія, 1778р.
- Театр Гарньє, Париж, Франція, 1862р.
Цікавий факт: у театрі Сан-Карло взагалі немає
центральної люстри. Замість неї уся стеля заповнена
розписом. А у театрі Ковент – Гарден по центру щось
схоже до сучасної люстри, яка буквально втоплена у
стелю, але це скоріше нагадування. І хоча ці два театри, не мають такого пишного оздоблення, вони входять у топ найкращих театрів світу. Воно й не дивно,
адже ці споруди дуже гармонійно та велично облаштовані. На відміну від цих двох представників театр
Гарньє вважається еталоном еклектичного стилю в
архітектурі. Адже поруч з потужною бароковою люстрою чудово вживається розпис Марка Шагала.
Московський Больший театр славиться не лише
розкішною люстрою, але й архітектурою. Ще до елек-
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тричного освітлення фасад будівлі освітлювали так,
що люди могли годинами розглядати театр. Адже глядач ще на підході в театр має відчути велич мистецтва.
Головну прикрасу для Імператорського театру виготовили французькі майстри. Красуню привезли з Парижу в 1863р. Сягає вона 8,5 м., діаметр 6,5 м., вага 2.т.
у висоту та складається з 3 ярусів. Третій найбільший
ярус люстри по діаметру оздоблений 8-ма куполоподібними малими люстрами. Цікавими елементами литого декору є амури, які тримають свічки.
Усю конструкцію прикрашає 130 видів кришталю та
24 тисячі деталей.
І незважаючи на таку велику кількість декору та
масштабність люстра виглядає легко та елегантно.
Адже латунний декор так розміщений, що складається враження стікаючого золотого воску зі свічки.
Можна сказати, що є якесь відлуння готики з її витягнутими шпилями. Люстра є завершенням і акцентом
плафону який розділений на 10 частин розпису «Аполон і музи» (2).
Що до Одеського оперного театру, то перша люстра 1887р. до наших днів так і не збереглась, бо її
поцупили ромунські загарбники у часи Великої Вітчизняної Війни. Вона була оздоблена венеціанським
кришталем та важила 1,5 т. Зараз театр прикрашає
точна копія. Її було виготовлено в 1958 році на Московському годинниковому заводі і важить вона близько 2 т. 10м. висота та 5м.ширина. Рідного скла, на
жаль, залишилось мало. Загальний силует схожий
на витягнуту до низу локальну каплю або ж на дзигу,
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яка розділена на 3 яруси. Яскраво виражені 2 яруси
ззовні оздоблені гутними квітковими плафонами .Металева конструкція оздоблена решітками та доповнена кришталем і литими бароковими завитками. Також
присутні скляні ілюмінатори в середині яких лампочки.
Стеля хоч візуально і розділений на сектори з фресками, але більше переважає різноманітна ліпнина, як
рослинних мотивів так і портретів з повними фігурами
жінок та амурів. В цьому є відмінність цього театру
від решти європейських представників. Це звичайно впливає на сприйняття центральної люстри. Але
сказати ,що цей декор візуально давить на люстру не
можна. Вона досить гармонійно вливається в загальну композицію (3).
Прикро, що інформації про люстру Львівсього театру майже не було в загальному, вільному доступі.
Хоча вона й створена за точним ескізом архітектора
Горголевського і має цікаві особливості її не досліджували як окремий мистецький об’єкт.
«Стеля над амфітеатром становить чотирикутник, в
якому велике коло позолоченого карнизу, утворене з
лаврового листя, іоанських різблених горизонтальних
кіматонів та корінфських консолей. Внаслідок скульптурного оздоблення у вигляді квітів коло поділене на
десять частин, що звужуються до середини. В центрі кола, в отворі, який прикривається позолоченою
сіткою, розміщена прекрасна люстра…» [30]. Чи не
єдина представниця головного світила театру без
кришталю. Основою люстри є литі металеві деталі та
гутне біле скло. Загальна конструкція нагадує пере-
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вернутий церковний купол, який є вінцем і завершенням плафону, що об’єднує 10 блоків розпису із зображенням десятьох алегоричних жіночих постатей,
що відтворюють почуття людини. І люстра в даному
випадку символічно об’єднує ці почуття в один цілісний образ.(4)
Потрібно зазначити, що такий концептуальний прийом та загальний вигляд розпису раніше був створений в Большому театрі Москви, а форма, засоби та
конструкція люстри дуже схожа на ту, що в театрі Колон 1908р., який був на 7 років пізніше представлений
світу ніж Оперний театр Львова.(фото додані)
На сьогоднішній день люстру вмикають лише на великі свята чи на відкриття прем’єри, тому оцінити всю
красу в загальному доступі не вийде. Хоча в ході дослідження таки вдалось оцінити цю раритетну красуню з середини. Працівники театру зазначають, що під
час реставраційних робіт були замінені гутні плафони
виготовлені Купфером і Глесером. І замість тонкого
молочного скла поставили грубо оброблене скло, яке
відрізняється тонально.
РОЗДІЛ 3. Вплив оточення на формування
людини. Важливість символіки у концептуальних мистецьких об’єктах
Впливати чи піддаватися впливу!? Формуватись чи
формувати?! Віддзеркалювати чи поглинати!?
Питання, що так чи інакше турбує думаючого індивіда . Відповіді однієї нема, але є аналіз та роздуми

2 0 1 9 ▪

втілені в роботі автора та похідних від неї проектів.
Що ж вибудовувало таку форму думки та за яких обставин вона народжувалась буде розглянуте в даному
розділі.
Точна Маска знята з живого обличчя та відтворена
у склі стала тонкою мембраною між внутрішнім та зовнішнім світом автора. Такий засіб вираження не дає
можливості нехтувати деталями, змушує ставати відповідальним за створене мистецтво та наслідки його
впливу. Адже воно персоналізується і все до чого є
дотичним - проектується на самого митця.
Пройшовши довгі та складні технологічні процеси, які
розглянуться в наступному розділі, виготовлена маска
зі скла починає свій шлях ще з опічку, в якому огорнута
вогнем заклала початок багатьом ідеям та проектам,
які втіляться в наступні декілька років та вінцем яких
стане магістерська дипломна робота художниці.
Початковим етапом дослідження стала робота зі
світлом та його взаємодія з обраним матеріалом. Фотофіксація дала можливість спостерігати за театром
тіней, народженим від союзу: скла, світла та оптичної
ілюзії. Необмежений спектр можливостей у вираженні
думки дарує цей прозорий матеріал, не зважаючи на
його крихкість та вибагливість до подачі.(5)
Найпершим опублікованим результатом праці стали
інсталяції «Ехо» та «Чотири стихії» у межах Ленд-Арт симпозіуму « Простір покордоння » у Могриці Сумської обл.
Щорічний симпозіум у 2016р. оголосив тему «Виявлення», що ще більше допомогло зосередитися та виявляти
не лише фізичні можливості скла, а й переосмислити
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звичне та буденне. Знайти прихований зміст там де його
намагаються не помічати. Взаємодія з природою дала
поштовх та згенерувала ідеї у сфері екології та її проблем .
«Чотири стихії» буквально поглинають скло. Обличчя
у воді річки; у відкритому вогні; зарите в землю та направлене в небо – розчиняється та стає одним цілим зі
стихіями. Скло надає лише легких обрисів згаданого автопортрету вище. Ідея полягала в тому, щоб показати те
яке місце посідає людина у світі живого. Вона має влитися, а не вносити корективи та руйнувати навколишнє
середовище. Людина, мала б підкорятися та поважати
уклад життя в природній екосистемі. Надаючи стихіям
антропоморфного вигляду, глядач має можливість познайомитися ближче з «бездушною силою». Перенести
проекцію людських емоцій та почуттів на цей синтез рукотворного предмету і стихії . Таке візуальне вирішення
впливає на свідомість краще ніж лозунги, адже дає можливість спостерігачу перейнятись проблемою та проаналізувати її без зовнішнього тиску (6).
«Ехо» — похідна інсталяція від попередньої. Розміщена маска на дні водойми піддалася пливу води
та піску. Світло що проходить крізь товщу води викривляє вигляд обличчя, робить його невловимим та
ще більш прозорим та інтегрованим в середовище.
Фіксуючи це згори, було виявлено цікавий ефект.
Краплі води, що скочувались з рук падали на гладку
поверхню над скляним обличчям і утворювали кільця,
які немов вібруючи розходились та зникали в радіусі.
Це таке звичне явище, але як влучно воно озвучило
та продемонструвало не матеріальну думку людини,
її процеси та сигнали, що виходять в космос. Людський мозок, як супутник чи радар приймає та роздає
інформацію, навіть не знаючи того (такий собі ефект
ехолокації). Дії, думки, переживання - це ті алегоричні кільця утворені від краплі, що символізує причину.
Як і в природі ехолокації ,хвиля звуку повинна пройти
шлях, відбитися і донести інформацію до її творця.
Отож позитивна думка скоріш за все і повернеться
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позитивом, а негативна відповідно негативом. Тому
зафіксоване дійство символізує вплив наших думок
та їхню силу в просторі і часі (7-8).
Поглинало та віддзеркалювало, розчинялось та
спотворювало реальність і в цьому допомогли фізичні
властивості скла. Воно як інструмент переосмислення
реальності. Властивості цього матеріалу дає широкий спектр візуального відтворення ідеї та концепції
художника. Хоч і крихке та здається тендітним воно
здатне на потужний вплив, що можна зрозуміти дивлячись на творчі роботи молодих художників - склярів та вже відомих на весь світ.
Якщо розглянути яскраві приклади художників, що
працювали з портретами у склі, то це будуть :Bruno
Romanelli [58], Kate Vogel, Jan Kransberger [59], Bertill
Vallien [60], Jatte Bra [61] і Claes Uvesten [62]. Вони по
різному трактують людське обличчя та через призму
зовнішності розповідають свою неповторну історію.
Обираючи тему дипломної роботи « Я. Ми.Вплив »
та спосіб її реалізації не виникало питання чому саме
кришталева люстра поєднана з дзеркальними головами. Це була обдумана заздалегідь концепція, яка
буквально не дала альтернативних варіантів для виконання. Адже кожна деталь тут не випадкова і має
своє місце та символіку, як і в театрі.
«Мистецтво буде живим і дієвим тільки тоді, коли автор буде відвертим перед собою і світом» — таке кредо супроводжувало усе дослідження. Тільки справжні
почуття і думки, тільки власні переживання та історія!
Це допомогло глибше пізнати світ через себе.
Помітивши цікаву тенденцію на повернення кришталевої люстри в інтер’єр стало цікаво, а що ж такого
особливого в цьому предметі декору!? Чому він став
трендом!? На ці питання дав відповідь театр та історія.
Чистий кришталь, окрім багатства та величі дарує атмосферу містерії, а сама люстра ,як згадано в минулому розділі, часто узагальнювала та об’єднувала людські
емоції ,алегорично зображені у фресках навколо неї.
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Вона ставала вінцем усього театрального дійства, яке
так і норовить порівняти з реальним життям. Адже театр
існує відколи людина почала аналізувати світ та себе.
Отже, люстра в роботі «Вплив» символізує усе прекрасне, що є в середині людини. Усе цінне і крихке.
Воно випромінює світло, чистоту і тепло.
Як і в багатьох класичних люстрах, було використане
й гутне скло, але в даному випадку це дзеркальні голови автора. Вони розміщені по зовнішньому радіусу
круга так, щоб кожен міг зазирнути в одну з цих голів
і побачити своє відображення (9-10). Через рельєф
дзеркало викривляє обличчя, що символізує індивідуальність сприйняття світу кожного. Тобто, якщо дві
особи будуть знаходитись в однаковій ситуації, дивитись на предмет під одним і тим же кутом, то все одно
вони бачитимуть це по різному. Це і стає причиною
конфліктів та непорозумінь, в силу того, що кожен індивід, на справді індивідуальний та особливий. Але, якби
ж люди були не соціальними істотами, то можна було б
на цьому і завершити. Та ми, як окремі світи, що кожного дня зіштовхуються з метою обміну та отримання
ресурсів для існування. І такий уклад життя часто має
руйнівний характер, коли один світ посягає на волю іншого( як у класичних фантастичних фільмах). Але й буває що утворюється колаборація (від фр. collaboration
– «співробітництво»), що зміцнює дві сторони.
Будь який вид комунікації залишає слід в свідомості
і з часом особа формується під впливом, як позитивного так і негативного досвіду, що утворює потужний
підсвідомий пласт, який визначає подальший вибір та
шлях особи і часто буває не контрольованим . Цей
процес неминучий, але якщо він стане більш усвідомленим, то людина зможе навіть допомагати собі накопичувати більше позитивні моменти з досвіду спілкування і взаємообміну, створюючи свій психологічний
портрет чи корегувати його.
Тому, не дарма групою була обрана загальна тема
« Я. Ми » в контексті якої ми розкрили проблематику,
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яка турбує кожного через призму спільних переживань, конфліктів та почуттів. Співіснування протягом
6-ти років колосально вплинуло на свідомість та формування усіх членів академічної групи. Власне це стало рушієм даного дослідження та саме такого виконання роботи в матеріалі.
ВИСНОВКИ
Провівши досить обширне наукове дослідження у
сферах: дизайну інтер’єру; історії та розвитку скла у
світі; вплив розвитку індустрії скла на предметний та
архітектурний дизайн можна стверджувати, що темі
освітлення, як окремому виду мистецтва не приділяється достатньої уваги на території України. Немає
інституції, що може дати глибоке поняття цих питань.
Адже за часів Радянського Союзу тема дизайну в більшості несла лише функціональний зміст і досить пізно
почала звертатись до концептуального наповнення.
Та, не зважаючи на складнощі в пошуках інформації
українською мовою, вдалось розглянути питання стилістичних особливостей центральних люстр України в
концепції європейських тенденцій та проаналізувати
символічне значення декоративних елементів дизайну
люстри, простежити її розвиток та передумови внесення кришталевих елементів у люстру в масштабах
світової архітектури. Вдалим було поєднання наукового дослідження у сфері освітлення з виконанням
роботи в матеріалі, що в продовж усього дослідження
йшло паралельно, та допомагало глибше зрозуміти
символічне значення та подачу предмету декору, як
важливого та незамінної частини в інтер’єрі.

Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): вплив»
Керівник кваліфікаційної роботи: проф. А.А. Бокотей
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько
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Марта Лучинець

І н те р п р ета ц і я ел е м е н т і в од я г у
в т в о р ч и х р о б ота х х уд ож н и к і в с к л я р і в З а х і д н о ї Є в р о п и
к і н ц я Х Х –
п о ч а т к у X X I ст.
Скло є одним із найстаріших матеріалів і тісно пов’язане з історією культури і художньою майстерністю.
Скло виникло природнім шляхом – це тверда, аморфна, прозора речовина, отримана під час застигання
розплаву, що має склотвірні компоненти. Люди додавали домішки до скляної маси з метою зниження температури. Наприклад, попіл від спалювання листя додавали до кварцового піску. З часом попіл навчились
чистити. В якості кольору використовували оксид міді,
оксид заліза, кобальт, хром та ін.
Відомо, що віконне скло вміли виробляти ще древні єгиптяни. Відкриття цього принципу виготовлення
тонкого скла принесло денне світло в замки і собори
готичного періоду. Склодуви формували скляні кулі
в плоскі диски і з’єднували їх центральні частини за
допомогою свинцю, щоб сформувати велику площу.
У другій половині XX століття обсяг виробництва
скла збільшується насамперед за рахунок впровадження машин з електронним управлінням. Нові методи виготовлення скла допомагають захищати навколишнє середовище. Скло – це невід’ємна частина
нашого життя, воно використовується в різних сферах діяльності людини: наукові дослідження, комуні-
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каційні технології, сонячні системи та архітектура [41].
Постановка проблеми. В роботі досліджується передача інтерпретації елементів одягу, фасони сорочок, авторський розпис та експресія ліній в іншому
матеріалі – художньому склі.
Актуальність і наукова новизна дослідження полягає
в тому, що розвиток моди в нашому суспільстві прогресує: змінюються форми, зразки одягу в порівняно
короткі проміжки часу. Німецький філософ Е. Кант
визначав моду як «непостійний спосіб життя». Важлива риса моди – змінюватись. Мода – це і новизна,
і наслідування, і індивідуальність. Мода – це те, що в
певний момент досягає піку популярності і визнання.
Мода – це явище, яке є предметом дослідження різних галузей науки [19].
Мета дослідження – показати можливості образної
трансформації у двох різних матеріалах: танині і склі.
Завдання: охарактеризувати творчий доробок світових художників склярів, розглянути концептуальні
та технологічні проблеми.
Аналіз досліджень і публікацій. У дослідженні
А.Г.Ланцетті, М.Л. Нестеренка "Изготовление художественного стекла" вирішуються основні питання
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підготовки сировини для художнього скловиробництва, отримують з цієї сировини скломасу. Розглянуто
декоративні можливості скла як матеріалу, питання
формування виробів і напівфабрикатів із скла, процеси художньої обробки (декорування) виробів. Дані
короткі відомості із історії розвитку технології і різних
видів обробки скла.
У дослідженні Сергеев Ю.П. «Выполнение художественных изделий из стекла» висвітлюються теоретичні питання і практичні рекомендації по виготовленню художніх виробів зі скла. Особливу увагу звернуто
на послідовність того чи іншого виду обробки скла,
на опис інструментів і способів їх застосування [66].
У публікації Казакова Л. «Художественное стекло
XX в.: основные тенденции, ведущие мастера» представляються авторські дослідження теми «Художнє
скло XX ст. (Основні тенденції. Провідні майстри. Світовий процес студійного руху)». Пропонована тема підсумок сорокарічної наукової діяльності, відбитий в
публікаціях 1960 - 2000 років, а також практичного
вивчення художнього процесу в області світового виробництва скла. Протягом 1960 - 90-х рр. автором
були опубліковані кілька книг, десятки статей в наукових збірниках і журналах, прочитані наукові доповіді на конференціях (вітчизняних і зарубіжних), в
яких були поставлені, проаналізовані основні проблеми розвитку художнього виробництва скла, як у нас,
так і за кордоном. Поряд з вивченням індивідуальної
творчості, в центрі уваги перебували такі проблеми, як
мистецтво і художня промисловість, співвідношення
машинної і ручної праці в системі виробництва, роль
художника в промисловості [50].
У публікації «Мистецького альянсу сучасного мистецтва» становить важливе джерело дослідження
творчості Б. Валльєна. Місія «Мистецького альянсу»
полягає в тому, щоб сприяти розвитку та оцінці мистецтва зі скла [70].

дотримуватись простоти та лаконізму. Значну увагу приділяємо як кольору натуральної тканини, так і
кольору і тону розписів. На проекті розташовані дві
скляні прозорі сорочки з розписами, розміщені центрально. На фоні імітація дерев’яної дошки.
Композиція складається з шести скляних сорочок,
які будуть розміщені в просторі з прозорого листового
скла, з будь якої сторони можливо буде підійти і оглянути роботу. Розписи на сорочках виконані надглазурними керамічними барвниками за допомогою ниток,
пензлів, валиків та ін. На кожній з сорочок зроблено
отвори, до яких змонтовано вішалку.
Намагаючись створити капсульну колекцію зі скла,
потрібно було перш за все визначитися зі спільною
темою та ідеєю. Саме тому ми обрали надглазурні керамічні фарбники, адже саме за допомогою цих фарб
можна досягнути унікального живописного ефекту.
Прозорість сорочок підкреслює цю насиченість, глибокість кольорів. Отже, головною і спільною темою в
моїй дипломній роботі є розпис керамічними фарбами.
Термін «капсульна колекція» у світі моди означає невелика лінійка товарів, розроблених дизайнером, які
об’єднані спільною темою та ідеєю. Перша капсульна
колекція була створена в 1969 році дизайнером Еммануель Кан для каталогу La Redoute. У сьогоденні мода
визначається комфортністю, зручністю та мінімалізмом. Мінімалізм має багато прихильників в наш час,
особливо серед молоді, саме за вишукану простоту
ліній і матеріалів. Багато художників – модельєрів, бажаючи доповнити простоту моделей одягу колишніх
колекцій, вводять в них колористичну насиченість,
декоративні деталі, і звичайно, нові тканини. Сучасна
мода використовує екологічні тканини [12].

РОЗДІЛ 1. Концепція і проектно-композиційне
обґрунтування проблеми трансформації
художнього образу в різних матеріалах
Скло, яке знаходиться в холодному стані можна
прикрашати за допомогою різних покриттів. Одним
із давніх прийомів є розпис по склу. Судячи з різних
речей, знайдених при розкопках, можна сказати, що в
античний час техніка розпису по склу досягла високого рівня. Саксонський художник по розпису фарфору
Сигізмунд Мон в кінці XIII ст. винайшов прозорі і напівпрозорі легкоплавкі емалі для скла [2].
Упродовж двох років, займаючись дизайном одягу,
а саме пошиттям та розписом, створений бренд надихнув мене трансформувати різні фасони сорочок
з розписами в іншому матеріалі – художньому склі.
Власні ідеї – це в основному експресія ліній, нюанси, контрасти плям, а колір відіграє тут на нюансах.
«VIEW» – як вигляд (погляд), як «look», як засіб вираження серед мас однотипного бачення та культури
одягу. Кожен виріб розробляється за індивідуальними
ескізами та ідеями. В розробці дизайну стараємось

Майже до кінця минулого століття силікатні фарби
застосовувались тільки для розпису виробів вручну.
Існує багато способів розпису силікатними фарбами,
а саме: живопис (виконання вручну складних художніх
робіт на плоскому і об’ємному склі), нанесення простих
малюнків за допомогою штампів, аерографія (розпилення фарб на склі по трафарету), спосіб перекладних картинок, шовко-трафаретний друк. Штриховані
рисунки можна виконувати пером, яке потрібно вести
повільно, щоб фарба встигала стікати. Фарбу на великій поверхні краще вирівнювати спеціальною губкою.
Цією губкою можна затушувати перехід одного тона в
інший. Для кожного елемента рисунка потрібно брати
пензлики різної товщини. Складні рисунки виконують
у такій послідовності: спочатку розписують великі поверхні, потім дрібні деталі, штрихи, точки. Дрібні елементи, які повторюються можна наносити штампами.
При занадто густому накладі фарби в процесі випалу
фарба може відійти від скла. Прозорі фарби підкреслюють прозорість скла. Вони легкоплавкі і в них після
розтікання не залишається не розчинних частин [2].

2 0 1 9 ▪

РОЗДІЛ 2. Технологічні особливості
виконання авторських творів з художнього
скла в технології спікання з використанням
декоративних покриттів.
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У публікаціях Сергія Литвиненка «Технологія ф'юзингу» свормовано визначення цього терміну: ф'юзинг (англ. Fusing) – нагрів, плавлення, спікання). Робота зі спіканням це завжди творчий процес. Потрібно
експериментувати, тестувати різні матеріали, режими, способи. Спікання скла – це термічне сполучення
деяких скляних елементів в одне ціле. При нагріві до
певної температури скло розм’якшується, і деталі виробу спікаються між собою не змінюючи свою форму і
взаємне розташування. Під дією особистої ваги верхні
елементи почнуть поступово опускатись в нижні і навіть частково розчинятися у них. Повне розчинення
верхніх елементів називається повним спіканням. При
правильному відборі сортів скла і температурних режимів нагріву технологія спікання дозволяє досягнути
чудового декоративного ефекту [65].
Керамічні фарби являють собою суміші металів, їх
оксидів з силікатами, алюминатами, боратами, що
дають при високих температурах кольорові сполуки.
Такі пігменти більш стійкі до дії розплавлених глазурі.
Надглазурні фарби являють собою суміші барвників з
легкоплавкими флюсами, що сприяють закріпленню

фарби на глазурному шарі. У виробництві фаянсових
виробів широко використовують підглазурні фарби, у
виробництві порцеляни - надглазурні (муфельні) фарби [68].
Керамічні фарби широко застосовують для прикраси поверхні виробів тонкої кераміки. Застосовувані керамічні фарби, крім барвників, містять зазвичай флюси і різні добавки, що вводяться до складу фарб для
більшої їх стійкості і підвищення інтенсивності тону. За
характером застосування керамічні фарби поділяють
на підглазурні і надглазурні. Для посилення здатності
в керамічні фарби додають 10 - 30% пігментів. Для
отримання кольорових емалей частіше використовують керамічні фарби барвистого заводу. Для виготовлення керамічних фарб необхідні спеціальні печі. Постійність якості і кольору фарб може бути досягнуто
в разі застосування повноцінних вихідних матеріалів і
дотримання технології приготування та випалу фарб
при певному тепловому режимі в печах [68].
Такі тверді розчини, (вивчені Тумановим), являють
собою чудові керамічні фарби, що відрізняються хорошою стійкістю.

Дана Замечнікова «Ціль», 1985

30 ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪

2 0 1 9

Дана Замечнікова «Шторм», 2018

Карен ла Монте, «Серце скла», 2008

Іноді для нанесення малюнка користуються керамічними фарбами, застосовуваними при декоруванні
порцеляни та фаянсу. Керамічні фарби являють собою легкоплавке кольорове скло, що містять відповідні барвники. Ці фарби тонко подрібнюють у посудині
(залишок на ситі№006 - 10000 відп /см2 - не більше
0 2%; для селено-кадмієвих - не більше 003%), а перед вживанням додатково розтирають зі скипидаром
і зв'язують речовинами на скляній плитці [46].
Поверхня глазурі після випалу повинна бути блискучою, без тріщин. Керамічні фарби отримують або
шляхом утворення забарвлених силікатів, алюмінатів,
алюмосилікатів, або з розчинів, суспензій деяких характерно забарвлених благородних металів в керамічних масах і глазурі. На процес отримання фарб
сильно впливає температурний режим.
Як правило, нескладні підглазурні розмальовки
наносять механізованим способом: печаткою, аерографом, іноді гумовими штампами. При випалюванні
керамічні фарби закріплюються і покриваються зверху шаром глазурі. Фарби, закріплені глазур'ю, що не
стираються при вживанні посуду. Блакитні кристали,
дуже тверді нерозчинні у воді. Використовується як
пігмент (керамічні фарби), як антисептик.
Так як різні фарби вимагають різної температури
випалу, то для закріплення фарб вироби обпалюють
кілька разів в муфельних або електричних печах. У
цих печах легко створити окислине середовище, так

як в відновлювальному газовому середовищі керамічні фарби темніють.
Прикраса фаянсу подглазурную фарбами має ряд
переваг. Малюнки, нанесені на вироби після першого
випалу підглазурними фарбами, покриваються глазур'ю, яка в подальшому захищає керамічні фарби від
хімічного і механічних впливів [46].
У роботі використовуємо надглазурні керамічні фарби, що наносяться на скляну, або ж керамічну поверхню і закріплюються випаленням. Керамічні фарби з
легкоплавкими добавками називаються термопластичними. Керамічні фарби служать для додання поверхням скляних виробів красивого зовнішнього вигляду
і певного декоративного ефекту. Керамічні фарби повинні відповідати таким основним вимогам: бути стійкими по відношенню до впливу високих температур в
процесі закріплення фарб на виробах; не наражатися
на розчинену дію розплавів, флюсів та глазурі; повинні
легко наноситися на вироби і бути економічними [68].
При нанесенні фарб потрібно дотримуватись рівномірності, випадкові нерівномірності фарби можна
використати як декоративний ефект. Під час роботи
можна користуватись губкою, пензликами, пером для
штриховки. Керамічні фарби розводять терпентиновим
маслом, або водою і наносять за допомогою м'якої
кисті тонким шаром. Після цього вироби з написами
ретельно висушують і обпалюють при температурі 750
- 800 °С [46].
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РОЗДІЛ 3. Творчий доробок художниківсклярів, у чиїй творчості присутня
інтерпретація елементів одягу.
Художник-скляр Дана Замечнікова, стверджує:
“Завдяки архітектурі та сценографії, які я вивчаю,
мені здається, що простір є майже звичним питанням. Це означає не сприймати речі, які вириваються
з космосу, а навпаки, завжди намагатися побачити.
Я намагаюся зробити і висловити ланцюги подій як
у просторових, так і в семантичних відносинах, шукати речі, які відносяться один до одного, до сім'ї, до
історії, а також до сьогодення, тобто які належать до
людського простору і часу.” [69].
У публікації журналу «Арт форум» можна дослідити
виставку Дани Замечнікової, під назвою «Світи, що
навколо нас». “З тих пір, як люди вийшли з Едему, оселилися на Землі і почали розмножуватися, людство
зіткнулося з загадковою діяльністю: єдність Всесвіту,
а також відмінності між його складовими, переважно між людьми. Ми рівні, але ми не такі. Ми живемо
різними життями, маємо різні інтереси, страждаємо.
Але все-таки наше життя має багато спільного: наприклад, початок і кінець, народження і смерть. А між
тим, ми можемо відчувати задоволення і біль, радість
і смуток, ми можемо закохуватися”, – ось, що розповідає Дана Замечнікова про свої мистецькі твори [69].
Письменник Ян Б. Гурич, досліджує роботи Дани
Замечнікової. “Спостерігаючи за мистецтвом Дани

Замечнікової, не можна не помітити цих контрастів:
її картини виражають їх через форму і зміст, а деякі
з них навіть за їх подвійними іменами. Іноді контраст більш ніж очевидний, як у розділеному світі
чоловіка і жінки. Вони обидва живуть разом, але
вони є окремими світами. Колись між ними була
єдність, зв'язок. Так, вони все ще одружені, але
відчужені; вони живуть у різних світах – частково
за своєю природою, але переважно за вибором.
Про світ жінки ми, чоловіки, знаємо дуже мало, і
недооцінюємо! І все ж, вона настільки ж цікава,
настільки ж красива. Жінка може приділяти більше
уваги, ділитися сокровенним з коханою людиноюю.
Її світ не перевернутий, він просто більш жіночний.
"Весь світ – це сцена", – сказав Вільям Шекспір, і
ми є лише акторами. Художник це знає і тому може
бачити себе на своїх картинах так, як хоче себе
бачити, а не так, як люди, які одягнені в костюми,
і грають якусь роль. Під тими масками у кожного є
власне обличчя.” [69].
Картини на склі, створені Даною Замечніковою та
експоновані в багатьох галереях та музеях світу, є динамічними та винахідливими. Водночас дивовижні, але
й непередбачувані думки. “Хто ми і чому ми такі різні?
Чи хочемо ми щиро захопити світ інших людей, наших
близьких, друзів або ж незнайомців? Чи достатньо у
нас співчуття? Чи можемо ми розпізнати красу, яка
іноді тільки в очах глядача?” [69].

Бартіл Валльєн «Човен»
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Кріста Ізраїль, «Ґумові чоботи з литого скла»

Кріста Ізраїль, «Валькірія»

Як описує свою роботу Дана Замечнікова: “Сила абстрактних думок є ключовим моментом для тих, хто
обмірковує сенс об'єктів.” Серед багатьох робіт художниці, є спогади, коли минуле і сьогодення здатні переплітатися. Дана Замечнікова, є одним з таких художників, що створюють свою власну емоційну пам'ять.
У своїй серії картин зі скла, створених за допомогою
3D-друку, шовкографії, ручного малювання, Замечнікова виділяється постійною мінливістю, еволюцією зі
свіжим змістом, який вона додає до класичного мистецтва 17-го століття. Вона також використовувала виставковий простір як своєрідний умовний кадр, в який
запрошуються глядачі. А залежність мистецтва від позиції спостерігача служить відображенням природного
зв'язку з людським відчуттям сприйняття. Таким чином, Замечнікова виражає себе не тільки як художник
скляр, але і як архітектор - вона, дійсно, вивчала обидва напрямки в кінці 1960-х і на початку 1970-х років
у Чеському технічному університеті в Празі і в Академії
мистецтв, архітектури та дизайну в Празі [24].
Роботи Дани Замечнікової входять до складу більш
ніж тридцяти престижних громадських колекцій в
Європі, Азії, Америці та Австралії. До них відносяться Музей скла Корнінга, штат Нью-Йорк; Музей Метрополітен у Нью-Йорку; Музей Вікторії та Альберта в
Лондоні; і Музей мистецтв у Парижі. Дуже небагатьом
чеським художникам склярам вдалося досягти такого
визнання і престижу за кордоном. Але Замечнікова
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далека від спокою, постійно відточуючи потенціал
своєї творчої діяльності, включаючи втілення сучасних технологій [69].
Варто звернутись також до цікавого творчого доробку шведського художника-скляра, одного з біонерів
міжнародного руху студійного скла Бертіла Валлієна.
Автор зазначає: “Скло пропонує такі можливості, як
жоден інший матеріал того немає. У ньому є все” [70].
Бертіл Валльєн – один з найвідоміших у світі художник скла і дизайнер. Він отримав численні нагороди,
і його робота добре представлена у провідних музеях світу. Зростаючи у Швеції у побожному духовному
домі, Валльєн відчував, що віри обмежує його погляд
на світ. Ці питання - є основою для його сьогоднішніх творів. Бертіл Валльєн користується всесвітньою
популярністю. Він славиться своїми скляними скульптурами [70].
З початку 1960-х років Валльєн був відзначений
за роботу в склі. Його найбільш вражаючі нагороди
включають: Золота медаль 2005 року, що надається
Королівською шведською академією інженерних наук
і почесним доктором філософії в Університеті Векшйо,
Швеція. Робота Валльєна належить деяким з найважливіших у світі музеїв, включаючи Інститут мистецтв
Чикаго, штат Іллінойс; Музей скла Корнінг, Нью-Йорк;
музей мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку; Національний музей у Стокгольмі, Ермітаж у Санкт-Петербурзі, Росія.
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Термін "Скло лите в пісок" став нерозривно пов'язаний з Бертілом Валлієном. Він взяв і розвинув цю спочатку промислову техніку і продовжує досліджувати її
можливості. Кожен технічний прогрес розширює свій
художній діапазон, генеруючи незліченні цикли тем і
мотивів [70].
Б. Валльєн розповідає: “Під час поїздки на острови
Аран біля західного узбережжя Ірландії, був захоплений фантастичними човнами, якими користувалися
люди. Після подорожі почав розвивати ідею човна як
контейнера ізольованого від світу.” Перший раз, коли
Бертіл публічно виставляв човни, він був на виставці "Фаркостер" у 1979 році на Констхантверкарна в
Стокгольмі. Кораблі були виготовлені з червоно-коричневої глини і прикрашені простими матеріалами,
такими як гілки і камені. Виставка створила природне,
привабливе враження [70].
Художник стверджує: “Я створюю човни, тому що
їхня форма прекрасна. Вона містить як таємницю, так
і символізм. Човен подорожує, а життя пливе, від початку до кінця". Човен завжди захоплював мене своєю прекрасною формою і тим, що це означає: пригоди, подорожі, народження і смерть”
Б. Валльєн розробив метод з литтям скла в піщаних формах ще в 1970-х роках. Але саме з човнами
в 1980-х роках технологія вперше досягла зрілості.
Бертіл Валльєн вважає, що «Скло, яке вводиться в
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човен, є видимим, але недоступним. Те, що закладено
в рідкій скляній масі, ніколи не може бути відновлено,
навіть якщо ви зламаєте скульптуру.»
Специфіка технології Валлієна. Найбільші човни
довжиною майже чотири метри. Проблеми часто виникають від напружень при великих перепадах температур між поверхнею і серцевиною, що лежить в
основі. Великі скульптури – це різноманітні чинники:
склад скляної маси; вологість і структура піску; діаграма руху виливки; і можливості охолодження великих
частин скла згідно з графіком. “Були експерименти,
невдачі і уроки, отримані з помилок. Скло стискається, тріщить і може вибухнути. Я створюю човни, що
занурюються через спогади і мрії” [70].
Триметровий корабель є найдорожчою скляною
скульптурою, яка коли-небудь виготовлялася в Кості-Боді і таким чином отримала прізвисько "Човен на
мільйон доларів". Човен зображує міфологію світової історії, від народження до смерті. Вона плаває по
кованому ландшафту зі скляними деталями. Дзеркала на обох кінцях підставки створюють нескінченну
оптичну ілюзію. Роботу було виставлено у 2016 році
на тему "Функціональне мистецтво та дизайн скульптурних об'єктів", одного з найбільших у світі ярмарків
мистецтв у Чикаго [70].
Карен Ла Монте – американська художниця, відома
своїми скульптурами в натуральну величину в кера-
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мічному, бронзовому і литому склі, а також своїми великомасштабними монотипними принтами.
Вражаючі скульптури з литого скла, сформовані
як павутині плавні сукні художниці Карен Ла Монте.
Під час роботи зі Станіславом Лібенським і Ярославою Брихтовою, Карен розробила скульптуру
натурального розміру зі скла, робота над якою тривала один рік і вимагала розробки спеціальних технологій. Мистецтво Карен Ла Монте багато в чому
стосується тем краси і моди. Найновіша робота Ла
Монте черпає натхнення з Японії, вивчаючи теми через різні культурні об'єкти [29].
Кріста Ізраїль – художник скляр, яка родом з Нідерландів. Художниця стверджує: “Використання
численних прийомів для складних робіт базується
на складності суспільства. Моя робота відображає
бачення світу. Я глибоко зацікавлена у впливі світу
на кожного з нас як на сучасну людину. Швидкі соціальні зміни, війни, технології, медіа, зміна клімату,
вибуховий приріст населення. Все це великі і багатогранні проблеми”. Кріста шукає відповіді на ці питання своїми об'єктами. Кріста закінчила Державний
інститут мистецтва і ремесла в Бельгії. Вона брала
участь у національних та міжнародних виставках у
Бельгії, Німеччині, Ірландії, Китаї, Сполучених Штатах
та Нідерландах. Міжнародний фестиваль скляного
мистецтва «Тяньюань» та багато інших [71].
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ВИСНОВКИ
Винахід техніки видування разом із вдосконаленням
скловаріння поклав початок новому періоду в розвитку художнього скла як виду декоративно-ужиткового
мистецтва.
За допомогою такої техніки як фюзинг та розпис
скла, для створення скляної композиції, вдалося
відтворити гру, експресію ліній на скляній поверхні і
передати особливості, насиченість та глибокий колір
керамічних фарб.
Дипломна робота – це спроба передати притаманну
склу прозорість фасонів сорочок, створити різні форми, показати, що не тільки з тканини можливо створювати одяг, а й зі скла. Дана робота – площинна,
просторова композиція, виконана з прозорого листового скла у техніці фюзинг з використанням розпису
керамічними барвниками.
Ідея полягає в тому, щоби показати глядачеві наскільки мода буває різною, тож сприймати її потрібно
по різному. Сучасне мистецтво не ставить нам жодних
рамок, ми вільні у своїх задумах та ідеях, а від цього
власне й залежить успіх.
Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): VIEW.STORE»
Керівник кваліфікаційної роботи: проф. Ф.А. Черняк
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько

к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ 35

Оксана Обервенець

Те х н о л о г і ч н і о с о б л и в о с т і
з а сто су в а н н я тех н і к и с п і к а н н я п ри
в и ко н а н н і п л о щ и н н и х ко м п о з и ц і й

Протягом усього часу мистецтво супроводжує людину. Воно залишає вагомий слід, створюючи художні образи, які проходять через століття і як дзеркало
відображають час. Мистецтво знаходить своє місце
серед науки і людського досвіду, як одна з форм суспільної свідомості.
Серед широкого спектру видів мистецтва, можна
виділити декоративно-прикладне мистецтво, яке окрім естетики, містить і практичне застосування. Одним
з видів такого мистецтва є художнє скло, яке сягає
давнини і є невід’ємною і багатою частиною людської
культури. Початок скловиробництва губиться в глибинах історії, але не зупиняє свій розвиток і до наших
днів. Першими скляними зразками, були кам’яні фульгурити, тектити і обсидіани, які утворювалися під час
розплаву кварцового піску при високих температурах
від удару блискавки, виверження вулкану чи падіння
метеориту.
З часом люди навчилися самостійно виготовляти
скло, добавляючи до кварцового піску, попіл і крейду,
що зменшило його температуру плавлення і це дало
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можливість для формування перших скляних виробів. Технічною революцією стало винайдення гутної
трубки, що відкрило ширший спектр для скляної продукції і з часом почалося виробництво плоского віконного скла, збільшився діапазон його використання,
та потреба у подальшому розвитку скловиробництва.
Постановка проблеми. Одним із видів технологічної
обробки скла є спікання – спосіб виготовлення мистецьких творів які потребують менших витрат порівняно з гутною технікою. Спікання охоплює великий
спектр методів роботи: від малювання до графіки,
скульптури та багато іншого. У нашій роботі розглядаються можливості спікання площинних композицій
різними техніками, вплив температурного режиму,
можливості відтворення необхідного образу.
Актуальність і наукова новизна. На сьогоднішній час
тема є актуальною, оскільки про особливості техніки
спікання з точки зору композиційної складової є недостатня кількість наукових та науково-методичних джерел. У більшості розглядаються проблеми технічного
і хімічного впливу, що беззаперечно є дуже важливим
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для даного методу, але не розкриває його потенціалу
в повній мірі як художнього засобу. Водночас дана
техніка обробки художніх творів не є поширеною серед митців, які працюють на теренах України.
Мета: розкриття технологічних особливостей створення цілісного образу площинних рельєфів методом
спікання.
Завдання: проаналізувати проведені експерименти
з відпалом матеріалу, температурним режимом і часом витримки, для врахування масштабу і ваги роботи
в подальшому.
Аналіз досліджень і публікацій з проблемами які
розглядаються. Для дослідження було проведено
аналіз таких публікація як «Contemporary Kiln-formed
Glass: A World Survey» 2009 року Кіта Каммінгса. Де
автор описує талановитих митців, їх індивідуальні методи роботи та філософію творів, доповнюючи усе
це кольоровими фотографіями їх робіт. Також було
звернено свою увагу на «Методичні вказівки спікання
скляних рельєфів » 2019 року авторів Лосик М.В та
Литвин Л.Ф, де подається технологічна частина, з поетапною підготовкою до створення роботи.
РОЗДІЛ 1. Історія виникнення листового скла
та художники-склярі, які працювали в техніці
спікання
Скло – одне із стародавніх видів мистецтва, яке
еволюціонувало, розвивалося і удосконалювалося
протягом століть. Універсальне в практиці людини
завдяки своїм різноманітним властивостям.
Свій початок воно бере з часу поливаної кераміки-фаянсу, який за своїм складом нагадує скло. Найдавніші зразки знаходять на території Стародавнього
Єгипту і Месопотамії (4-3 тис. до н. е) – це посуд, дрібна пластика, фібули, намисто та інші прикраси, облицювальні плитки. Мабуть, саме поява фаянсу дала
основу для зародження художнього скла, як окремої
галузі ремесла. Про що згадує Н.Н Качалов «Будьяка глазур закріплена на силікатному чи глиняному
черепку за своїм складом являє собою скло» [31].
Також існує легенда про можливі передумови утворення технології скла, що подана античним істориком
і натуралістом Плінієм Старшим. Ця міфологічна версія розказує, що одного разу фінікійські купці через
брак під рукою каменів, обклали вогнище перевезеною ними африканською содою на піщаному березі.
Вранці на місті багаття вони виявили скляний злиток
[31].
Перші технології і початок формування начиння з
безбарвного, а потім з кольорового скла, почалося
у Стародавньому Єгипті. Де скло плавилося на відкритих вогнищах у глиняних мисках, спечені гарячі
шматки кидали у воду, де вони розтріскувалися, після
чого їх розтирали жорнами в пил для подальшої переплавки. Їхнє скло було мало прозорим і легкоплавким.
Застосовували «піщане ядро» – суміш піску і глини різних форм, для виготовлення пустотілих предметів.
Перед початком римського періоду було зібрано
великий досвід і знання в області технології виготов-
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лення виробів зі скла. Це надало поштовх для першого «революційного» етапу розвитку художнього
скла, який приніс нам найважливіший атрибут майстра-скляра – склодувну трубку і зосередив виробництво на техніці видування скляних виробів. Зросла
якість скла, воно стало прозорим і в руках досвідченого майстра набирало витончених та прекрасних
форм. Збільшувався асортимент виробів.
Пізніше в Стародавньому Римі з’явилося перше віконне скло. Воно було зелених тонів, досить товстим
(близько 8-10 мм), матове і мало в собі багато бульбашок, що говорило про низьку температуру варки.
Його отримували методом лиття на плоску кам’яну
поверхню. Таке скло почали використовувати в архітектурі, що дало поштовх до розвитку і розповсюдження по всій Європі.
Наступним етапом був процес т.зв. корони, що
став новою технологією виготовлення плоского скла,
на той час винайдений сирійським майстром. Скло
виготовлялося методом розкрутки великих банок
до утворення плоских, круглих дисків, діаметр якого
міг досягати 1,5 м. Після їх охолодження скло нарізалося квадратними або прямокутними клаптиками.
Центральна частина була потовщена і мала слід від
«наліпу», який як правило переплавляли. На сьогоднішній день збережено багато прикладів середньовічної архітектури, де можна побачити таким чином
виконані віконця.
У той час така технологія давала змогу отримати
скло хорошої якості і проіснувала практично до середини 19 ст. На зміну прийшов метод видування циліндрів, т.зв. «халявний» спосіб. Видувалися циліндри, їх
розрізали і відправляли в піч де вони розкривались
на плоских глиняних основах після розгладжування
дерев’яним інструментом. В кінці 19 ст. почали появлятися механічні методи витягування циліндрів, що
стало ефективнішим, знизилась кількість відходів і це
дозволило збільшити розміри листів.
На зміну цьому прийшов спосіб вертикального витягування скла з вільної поверхні сплаву. Першим це
запропонував Вільям Кларк з Піттсбурга. Протягом
наступних 50 років він намагався подолати проблеми
звуження товщини скла при витягуванні, але всі спроби були невдалими. На його зміну прийшов винахідник
Ф. Веллін, який запропонував систему безперервної
подачі скла через скловарні горщики, тим самим дозволяючи витягувати скло однакової товщини у двох
напрямках: горизонтальному і вертикальному. Також
він поклав початок появи ванних скловарних печей. У
1890 році Гіфорсе заснував компанію по виробництву
віконного скла механічним методом.
Інженер Еміль Фруско запропонував свій метод
вертикального витягування скла за допомогою шамотного човника, з якого під дією тиску випливає
безперервний потік скла. Такий процес витягування
скла, дав змогу виготовляти дешеве віконне скло, яке
широко використовувалось у будівництві. Дефектами
були оптичні ефекти, спотворення зображення.
На початку 19 ст. почали використовувати ще один
спосіб виробництва віконного скла – метод лиття. Ви-
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готовляли неполіроване віконне скло, а також візерункове і кольорове, яке користувалося популярністю
для скління вікон в соборах і церквах. Далі, з виникненням потреби у якіснішому склі, стали застосовувати процес шліфування та полірування, що збільшувало оптичні властивості. Негативними факторами були
велика енергоємність та затратність даного методу.
Новим революційним методом виробництва віконного скла став винайдений англійським технологом
сером Аластером Пілкінгтоном метод «флоут», який
дозволив отримати ідеально рівне, прозоре скло, без
потреби в поліровці і шліфуванні.
З розвитком листового скла, все більше митців-склярів, шукали себе у техніці спікання. Одним
з яскравих художників, який приклався до розвитку
студійного скла саме в техніці спікання, був Клаус Моє
(Klaus Moje), який народився в Німеччині, де з самого дитинства був знайомим зі склом. Більшість життя
К. Моє прожив в Австралії і сьогодні вважається піонером австралійського студійного руху. 1975 р. він
починає спікати у печі тонкі пластини і смужки, для
утворення ритмічних візерунків яскравих кольорів,
але стикається з проблемою, що багато скла різних
кольорів несумісні один з одним, а це призводить до
їхнього розтріскування у печі. Згодом художник був
запрошений у школу скла Пілчак, США (Pilchuck) як
склодув, але продовжував працювати там з технікою
спікання. У пошуках спеціаліста, який міг би подолати
проблему з невідповідністю між склом та скласти широку палітру кольорового скла, він знаходить такого
в одному зі своїх студентів Бойса Лундстрема, який
пізніше разом зі своїм партнером Даном Шворером
заснували фабрику Bullseye Glass, яка спеціалізувалася у виготовленні скла для вітражів, а пізніше для
спікання.

Уся подальша його праця зосередилась на спіканні
і холодній обробці, що мало в собі виразно технічне
ядро. Він почав проводити експерименти з новим
склом, яке відкрило широкий спектр можливостей і
стало основою його художньої практики.
Ще одним яскравим представником техніки спікання, є самоучка Стів Іммерман, який протягом останніх 30 років займається склом. Працюючи як хірург,
Іммерман проводить багато паралелей між спіканням
і операцією, висловлюючи про свою роботу так: «Кожен з процесів включає у себе технічну майстерність
і чітке планування під час підготовки до кожного кроку, де елементи залишаються у спокої для загоєння (у
разі хірургічного втручання) або сплавляння (у спіканні). Вимагають розуміння того, що може статися і не
дозволяють багато помилок, поєднують науку і мистецтво». Його роботи часто включають у себе елементи
дизайну, чисту форму і малюнок. Загальною темою
його робіт є геометричні фігури.
В українському мистецтві важливу нішу займає кафедра художнього скла на базі Львівської національно академії мистецтв єдина, яка активно розвивається
у напрямку спікання і виховала багато успішних художників, які працюють у цій галузі. Серед них можна
відзначити таких як Остап Іванишин, Роксолана Худоба, Ольга Турецька та ін.
О. Іванишин упродовж 2004-2010 рр. був студентом
кафедри художнього скла ЛНАМ, де на даний момент
працює викладачем. Він є учасником багатьох регіональних і міжнародних виставок. У техніці спікання
працює з 2008 року.
Р. Худоба народилася 1988 року у місті Золочів.
2006-2012 рр. навчалася на кафедрі художнього скла
ЛНАМ. Засновниця бренду «Haluzka», співзасновниця магазину скла «Щось цікаве». Учасниця багатьох

Роксолана Худоба, студія «Haluzka»

Ольга Турецька
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виставок і симпозіумів. Працює у техніці спікання, за
допомогою якої передає усю велич і красу природи.
О. Турецька народилася 1984 р. у Львові. У 20032009 рр. навчалася на кафедрі художнього скла
ЛНАМ. В техніці спікання віднайшла свій авторський
спосіб відтворення прекрасного. Захопливі кольори і їх варіації в залежності від освітлення, кольорові
рефлекси та неймовірні оптичні ефекти можна побачити в її роботах. Автор масштабних багатофігурних
скляних композицій у вітринах «Майстерні карамелі»
в Одесі, та «Різдвяна вітрина» у Львові.
РОЗДІЛ 2. Технологічні особливості застосування техніки спікання для виконання
авторської ідеї
Вивчення властивостей скла та методів його обробки дають можливість вдосконалювати та розвивати
способи виготовлення різноманітних скляних композиційних форм: рельєфів, скульптур та ін.
Техніка спікання включає в себе декілька видів температурної обробки скла, серед яких: спікання – термічне з’єднання декількох скляних елементів в одне
ціле; молірування – спосіб формування скульптури
або рельєфів за допомогою форми на яку під дією
температури і власної ваги лягає розм’якшене скло;
«Вільне формування» – зміна форми нагрітої деталі
під дією власної ваги; вогнева поліровка – нагрів скла
з ціллю надання йому гладкості, блиску і згладжування країв деталі; лиття – формування виробу шляхом
плавлення крихти в середині об’ємної форми; пат де
вер – це формування об’ємних виробів,шляхом плавлення крихти при високій температурі, яка через отвір
в шамотному горщику потрапляє у форму [36].
З урахуванням кількості сегментів на роботі, було
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вибрано техніку молірування, що дозволить зробити
рельєф максимально легким. Цей спосіб поширений
в технології виготовлення художніх скляних виробів.
Молірування скла можна здійснити у різних формах:
піскових, гіпсових, вогнетривких глиняних чи шамотних, суцільних чи розбірних. Основним матеріалом
для виготовлення рельєфів є скло різних видів, розмірів та кольорів.
Метод молірування скла можна використовувати в
лабораторних умовах у муфельних електронних печах з використанням холодних скляних заготовок, а
також у серійному виробництві – із розтопленої скломаси. Однією важливою складовою для успішної роботи є муфельна піч. Правильний вибір якої, суттєво
впливає на можливості художника для вирішення тих
чи інших творчих задумів.
Першим етапом роботи була генерація ідей, які потрібно добре обдумати і зобразити у вигляді ескізів,
вносячи корегування між задуманими і технологічно
можливими моментами. Наша робота складається
з багатьох елементів, які відображають людські обличчя – маски. Тому, було доцільнішим використання
вогнетривких шамотних форм, які є багаторазовими,
і були виконані на підставі методичних рекомендацій
для спікання скляних рельєфів [38].
Виготовлення шамотних форм починається з пластилінової рельєфної моделі, встановленої на твердій
основі (пластик, скляна пластина тощо), яку потрібно
змастити водовідштовхуючою речовиною (мильним
розчином, олією тощо), щоб зняти гіпсовий відбиток
з моделі. Зняту форму, потрібно добре просушити
і зачистити від зайвого гіпсу, щоб не було «замків».
Висохлу форму змащуємо медичним вазеліном, щоб
відбити контрформу, і даємо висохнути.
Наступним важливим етапом є формування рельє-
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фу із шамотної тонкозернистої маси на контррельєфі.
Після повного висихання форму ставлять відпалювати в електронній печі при температурі 950°-1050°С.
Випалену форму добре змащуємо каоліново-водним
розчином для подальшої роботи.
Після цього можна приступати до безпосереднього
випалювання у муфельній печі. Для цього використовуються 6 шамотних форм і гіпсові форми. Основним
матеріалом для роботи буде віконне скло, яке є тугоплавким і дає більш непередбачувані ефекти, водночас
не є коштовним. Для акценту використовуватиметься
легкоплавке скло червоного кольору, і в підтримку
легкоплавке прозоре скло, яке дає можливість детального відбивання рельєфів. Температура спікання
може коливатися в діапазоні 600-900 °С, в залежності
від хімічних властивостей скла.
Для віконного скла вибрано температуру 740 °С,
оскільки воно є тугоплавким. Навіть така температура
не дала чіткого відбитку форми у найглибших точках.
Було проведено декілька експериментальних відпалів
з різною кількістю витримок і загальним часом спікання. Також збільшувалась температура на 10 °С. Усе
це не дало значних результатів, але можна зробити
декілька висновків. При більшій кількості витримки
скло лягало набагато краще, не пошкоджуючи своєї цілісності по краю і зберігаючи чітку лінію товщини
скла. При збільшуванні температури на 10 °С утворилися «рвані» гострі краї, які потребували шліфовки
для їх усунення.
Легкоплавке скло, випалюється при температурі 720 °С, прекрасно повторює рельєф, відбиваючи
найменшу фактуру.
Отже, можна підвести підсумок, що на успішне утворення заданого рельєфу, впливає багато факторів а
саме характеристика самого скла, форми, муфельної
печі, температурний режим, час відпалу і витримки.
РОЗДІЛ 3. Концепція і проектно-композиційне
обгрунтування художнього образу
Пошук – невід’ємний процес людського буття у
світі, який супроводжує нас з ранніх літ. І рано чи пізно
настає момент, коли людина задумується над своїм
внутрішнім «я», тобто впливом суспільства у становленні ідентичності, а також гармонійного співіснування
з усім живим навкруги. Світ з його безособовою природою є набір якихось узагальнених закономірностей,
що прагне до впорядкованості, визначеності та однозначності усього і вся, до повної передбачуваності
всіх явищ і процесів. Тому «людина повинна запропонувати за себе викуп, тобто створити цінності, які компенсують його індивідуальну відсутність в колективній
сфері» К.Г. Юнг [24].
При виконанні кваліфікаційної роботи основним
джерелом натхнення був роман ірландського письменника Дж. Джойса «Улісс» (1922 р.). Як проникливий твір світової літератури і культури, своєю появою
спричинив зміни у масовій і творчій свідомості. У його
теорії епіфанії пізнання суті світу (подій, явищ та ін.).
Це відбувається після осягнення гармонії й цілісно-
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сті у буденному житті, через потік свідомості. Що є
художнім засобом зображення внутрішнього всесвіту
людини, плину її роздумів, переживань, настроїв, як
складного психологічного свідомо-підсвідомого процесу. Улісс – це людина, що подорожує в океані вічності у пошуку гармонії [14].
Це і стало поштовхом до створення концептуального твору «Хто такий Улісс?», де поставлено за мету
передати пошуки самого себе у суспільстві, пізнати
глибини своєї самості.
Відштовхуючись від задуму було спроектовано закриту композицію, де невід’ємною частиною образного мислення є пляма у вигляді силуету людини, що
поділена на сегменти – рельєфи, в яких проглядаються людські обличчя. В районі серця використано колір. В загальній плямі силуету вимальовуємо тональну
лінію, яка проходить через кольоровий акцент і говорить про те, що у кожної людини є «стержень».
Площинний рельєф виконаний технікою молірування з використанням віконного та легкоплавкого
скла. За своїм зовнішнім виглядом нагадує маску, що
є дуже символічно в багатьох культурах, як символ
переродження, таємниці, захисту та ін.. По їх формі
створена імітація «надбитої» маски, що відображає
навколишній вплив.
Робота експонуватиметься у вертикальному вигляді. Сегменти кріпляться на темне площинне скло для
кращого передання рельєфу за допомогою силіконового клею.
ВИСНОВКИ
Розвиток художнього скла як виду декоративно-прикладного мистецтва не зупиняється і до сьогодні. Скло є прекрасним матеріалом з його основними властивостями, такими як: прозорість, світло
проникнення, твердість, теплопровідність, заломлення, віддзеркалення, дисперсія світла та ін..
Одним з основних методів створення художніх творів є техніка спікання, що включає в себе декілька
видів температурної обробки скла, таких як: ф’юзінг,
лиття, пат де вер, молірування та ін. Для вдалого відтворення ідейного образу концептуальної роботи «Хто
такий Улісс?» з урахуванням масштабу і ваги роботи,
була вибрана техніка молірування.
Дипломна робота виконана з віконного і легкоплавкого скла у вигляді рельєфних відбитків, в яких проглядаються людські обличчя, що утворюють силует
людини з кольоровим акцентом в районі серця. Модулі кріпляться силіконовим клеєм на темне площинне
скло для передачі легкості і ажурності.
Концептуальний задум базується на романі Дж.
Джойса «Улісс», який надихає до пошуку гармонії з
світом і власного «Я». Де маска обличчя людини , як
символ оточуючого суспільства і його впливу.
Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): хто такий Улісс?»
Керівник кваліфікаційної роботи: проф. Ф.А. Черняк
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько
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Соцмережі, віртуальні сторінки, спілкування в інтернеті стали невід’ємною частиною життя сучасних людей. Більшість з нас не можуть уявити свого
існування без щоденного перегляду багатошарової
інформації, яка ллється в нашу свідомість зі стрічки
новин улюбленої та абсолютно незамінимої соцмережі. Експерти переконують нас у тому, що деяким
людям соціальні мережі заміняють психотерапію,
розповідаючи при цьому історії тих, які, скажімо, перебували в паскудному психологічному стані, і тому
створювали аккаунти у соціальних мережах, буцімто, відволіктися від своєї проблеми. Після створення
аккаунту з’являються нові віртуальні друзі, які допомагають справитися із важким станом доброю порадою, підтримкою. І в такі моменти трапляється
справжнє диво людської доброти — депресивний
настрій зникає, знову хочеться жити і рухатись далі.
Проте, насправді це сумно.
Сумно в плані того, що таким чином ми тільки нашаровуємо свою залежність від соцмереж. А робимо
ми це тим, що виказуємо свої думки та кричимо про
свої проблеми у величезне сплетіння слів, людей,
подій. Людині властиво мати дефіцит спілкування,
проте соціальні мережі не ліквідують цю проблему,

2 0 1 9 ▪

а т и к и
еж з а
о б і в та
і ї

а лише заліковують, що з часом може призвести до
жахливих наслідків. Наступною негативною стороною використання соцмереж є необмежена свобода
на просторах інтернету. Така свобода частіше всього
викриває та проявляє не найкращі людські риси у
користувачів соцмереж.
Через соцмережі неймовірно важко навчитися
правильного та здорового спілкування, яке включає
в себе піклування, візуальний контакт, щирі емоції та
можливість вести справжній, реальний діалог. Вченими доведено, що людський мозок сприймає 70%
інформації про людину з невербальної поведінки.
На жаль, віртуальне спілкування не забезпечує нас
такою інформацією. Тому, якщо в ряду пріоритетів
ставити віртуальне спілкування вище, ніж реальне,
ми можемо обмежувати себе в тому, чого справді
потребує людина. Дружба в соціальних мережах поверхова і штучна.
Актуальність теми наукової роботи полягає в тому,
що вивчення даної проблеми сучасності є вкрай важливою та потрібною в наш час. Саме мовою мистецтва
митець має можливість підіймати питання про проблеми сучасного соціуму і якомога зрозуміліше доносити
значущість вирішення цього питання в наш час.
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Мистецтво – це найкращий інструмент донесення
основної ідеї в широкі маси, методом моделювання
чітких та зрозумілих візуалізацій та відтворення художніх образів в матеріалі. Актуальність даної візуалізації
пов’язана зі зростаючим впливом соціальних мереж
на суспільну свідомість та невпорядкованою соціальною системою комунікацій.
Зв'язок роботи з науковими програмами проявляються в синтезі загальної характеристики проблематики залежності від соцмереж, дослідженні психологічного впливу на людей, вивченні творчості мистців,
письменників, сценаристів, режисерів, які у своїх
працях втілюють ідею впливу «інтернет-павутини» на
людську свідомість.
Метою дослідження є розгляд особливостей прояву та впливу сучасних новітніх технологій та популярних веб-ресурсів, зокрема, на сучасну молодь,
зв’язку соціальних мереж з формуванням культури
особистості та культури суспільства в цілому, ознайомлення з проблемою раціонального та правильного
використання вільного часу.
Для досягнення мети наукової роботи було поставлено вирішення таких завдань:
- Вивчення основних практичних проблем ролі соціальних мереж
- Розкриття сутності соціальних мереж
- Дослідження становлення і розвитку мережевого
суспільства і мережевої комунікації.
Об'єктом дослідження є психологічні аспекти позитивного та негативного впливу соцмереж на свідомість сучасного суспільства. Предметом дослідження
є праці вчених-соціологів, які піднімають питання проблематики залежності від соцмереж Наукова новизна
результатів полягає у комплексному дослідженні психологічних впливів мережі на суспільство, з’ясуванні
кореню проблеми залежності сучасного людства від
соціальних мереж та чітке визначення правильного
способу візуалізації застереження від негативного
впливу інтернету на життя людей.
Практичне значення дослідження полягає в можливості сформування правильних висновків, які допоможуть створити спосіб боротьби із залежністю від
соцмереж. Нагальним завданням постає осмислення
спадщини соціологічної теорії та сучасних наукових
напрацювань у цьому напрямку.
Три мільярди людей, а це близько 40% населення
Землі, користується соціальними мережами, просиджуючи в них близько двох годин на день. У зв’язку з
тим що, що соцмережі прийшли до нас не так давно,
масштабних досліджень щодо їх впливу ще не так багато. А ті, що існують наразі, більше фундаментуються
на оцінці дослідника, а вона часто може бути суб’єктивною. Незважаючи на це, дослідження у цій сфері
стрімко розвиваються.
Згідно останніх досліджень вчених — «…Twitter
важче протистояти ніж цигаркам чи алкоголю». Залежність від соцмереж досі не включили до списку
психологічних порушень. Проте, залежність від соцмереж справді існує і це певний тип інтернет-залежності, котру вже класифіковано.
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РОЗДІЛ 1. Дослідження поняття залежності
від соцмереж
Поняття «соціальна мережа» в сучасних джерелах,
стосовно Інтернету використовується в декількох значеннях. Одне з них – це коли говориться про спільноту людей, утвореної на основі розгалуженої системи
міжособистісних взаємовідносин. А також у значенні
веб-сервісу, що надає можливості для підтримки та
реалізації можливості таких зав’язків, створення віртуальних груп по інтересах.
Такий веб-сервіс соціальних мереж дозволяє користувачам за допомогою персональної сторінки в
соцмережі познайомити із собою цілий світ, викласти
перебіг основних подій свого життя, встановити та
підтримувати міжособистісні контакти, обмінюватися
різноманітною інформацією та матеріалами.
Мережеві комунікації сьогодні вже не просто теоретичний проект. Це стало справжньою віртуальною
реальністю. Електронна пошта, чати, повідомлення,
форуми, блоги, соціально-мережеві спільноти – це
все складає собою колапс, який дозволяє кожному
користувачеві мережі інтернет бути в «павутині».
Взаємодія суб'єктів комунікації в мережі відображає
новий принцип інформаційних суб'єкт-об'єктних відносин, яке обумовлено специфічними функціями соціальних мереж. Онлайнові соціальні мережі, які крім
виконання функцій, підтримки спілкування, обміну
думками й одержання інформації їх членами останнім часом все частіше стають об'єктами і засобами
інформаційного управління, ареною інформаційного
протиборства.
Глобальна інформатизація стрімко прискорила
процеси мережевої асиміляції у світовому масштабі
з їх позитивними й негативними впливами на всі
держави і нації. «Цивілізація увійшла в інформаційний етап свого розвитку, при якому технологічна система та енергетична база перетворюються в нову
техносферу та інфосферу, здійснюється перехід від
сировини і енергії, які розглядаються як основний
виробничий ресурс, до інформації» - встановлює
вчений Данієль Белл. Усе це призводить до різкого пришвидшення усіх процесів самоорганізації
соціуму.
З розвитком та вдосконаленням науково-технічного процесу та виробничих сил організаційна база суспільства починає змінюватись у зростаючому темпі.
Підсумовуючи прогностичну характеристику визначальних рис можна зрозуміти те, що нове суспільство
вирізняється впливом комп’ютерних технологій разом
із їхньою фундаментальною функцією посилювати, заміщувати, вдосконалювати розумову діяльність людей.
З часом інформаційна революція швидко перетвориться у нову досконалу продуктивну силу, при
цьому зменшуючи масове виробництво інформації.
І ймовірно, що провідною галуззю економіки стане
інтелектуальне виробництво, продукція якого накопичуватиметься, а вже накопичена інформація поширюватиметься через поступове використання. Такі прогнози все більше і більше підтверджуються реаліями
сучасного світу
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Безупинний розвиток глобальної мережі Інтернет у
найближчому часу модифікує мережу в базовий канал
соціальних комунікацій, який буде реалізувати переважну кількість роздрібних торгових операцій, переказ грошових коштів, будуть виконуватися всі функції
зв'язку і мовлення засоби масової інформації. Такий
розвиток передбачає виникнення нових соціальних
груп, нової ідеології, формування нового психологічного образу сучасної людини.
Технології зв’язку у соціальних мережах надають нові
можливості для формування і стійких, і тимчасових соціальних угрупувань. Характерною особливістю цих
угрупувань є неконтрольована добровільність, що дає
змогу відобразити особисті інтереси своїх учасників. Ці
інтереси стимулюються відчуттям безперервного зростаючого взаєморозуміння, яке не мали можливості
давати звичні та традиційні ЗМІ, в силу низького рівня
інтерактивності, навколо яких гуртувалися раніше політичні, економічні та інші соціальні спільності.
Порівняно з традиційними ЗМІ соціальні мережі дають відчуття реального впливу на соціально-політичні
процеси не тільки на рівні спілкування, а й на рівні конкретно-визначений певних дій, участі у розв’язанні соціальних питань. Глобальні інформаційні процеси розвивають в Україні технологію використання соцмереж
в плані розвитку економічної, політичної та інших типів
соціальної діяльності, втілюють різноманітні способи
демонстрації в соціальних мережах інтересів управління та інтересів певних соціальних формувань.
З початку ХХІ століття термін «соціальні мережі» набув особливого розповсюдження не лише в наукових
колах, а й у широких верствах суспільства. Однак, незважаючи на це, у суспільствознавстві досі не склалося єдиного підходу до розуміння дефініції «соціальні мережі». Уперше термін «соціальна мережа» було
сформульовано Дж. Барнесом у 1954 році в роботі
«Класи і збори в норвезькому острівному приході»,
яка увійшла до збірки «Людські стосунки». Дж. Барнес
запропонував визначення соціальної мережі як безлічі
точок, з’єднаних між собою лініями. Під точками він
розумів як окремих індивідів, так і соціальні групи, лінії
позначають природу й особливості їх взаємодії (7).
Варто також згадати теорію після індустріального
суспільства, яку розробив відомий соціолог Данієль
Белл. Ця теорія полягає у тому, що розвиток суспільства пов'язаний зі змінами в різних сферах суспільного життя, наприклад економічній, соціальній, культурній чи політичній. Кожна із цих сфер ґрунтується на
так званому "принципі вісі".
Досить відомі теорії марксизму та "індустріального
суспільства" Белл рахував однобічними через використання в них схем історичного прогресу виключно
вздовж лише однієї "вісі", яка вела в сторону лише
економічного або технологічного детермінізму. Для
того щоб уникнути однобічності у дослідженнях та виділити необхідний логічний підхід у межах даної схеми,
Белл запропонував досліджувати історичний прогрес,
застосовуючи різні "принци вісі".
Рух до постіндустріального суспільства однозначно
трактується як процес еволюційний, поступовий. А
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майбутнє людське суспільство вважав суспільством
знання: "Цілком очевидно, що постіндустріальне суспільство являє собою суспільство знання у двоякому
розумінні: по-перше, джерелом інновацій усе більшою
мірою стають дослідження й розробки, більше того, виникають нові відносини між наукою і технологією, зважаючи на центральне місце теоретичного знання (5).
Закономірне зростання ролі знань та інформації в
розвитку соціально-економічного прогресу отримало
пояснення у створеній Данієлем Беллом інформаційній теорії вартості. Соціолог побудував свої висновки
на такому припущенні: "Коли знання у своїй систематичній формі залучається до практичної переробки ресурсів (у вигляді винаходу або організаційного
удосконалення) можна сказати, що саме знання, а не
праця виступає джерелом вартості".
Соціолог Даніель Белл визначив основні дії, які потрібно здійснити для переходу до постіндустріальної
стадії. До таких дій належать масштабне розширення кабельних телесистем, вдосконалення телефонних
та комп'ютерних мереж та злиття телекомунікацій у
єдину інтерактивну систему, заміна паперових інформативних джерел електронними носіями інформації,
передача інформації у інтерактивному режимі, перехід до системи дистанційного, комп'ютеризованого і
обов'язкового навчання.
Перехід до "після індустріального суспільства" супроводжується зростанням потрібності інформації до
такого рівня, що Белл був змушений ввести термін
"інформаційне суспільство".
РОЗДІЛ 2. Особливості, функції та роль
соцмереж у суспільстві
З початку ХХІ століття визначення «соціальні мережі»
набуло особливого розповсюдження не тільки у наукових колах. Проте, у науці суспільствознавства досі не
склалося єдиного чіткого підходу до розуміння цього
визначення. Вперше цей термін було сформульовано
Джоном Барнесом у 1954 році в його праці під назвою
«Класи і збори в норвезькому острівному приході». Праця в свій час увійшла до збірки «Людські стосунки» (7).
Соціолог запропонував визначення соціальної мережі, яка розглядається безліччю точок, що з’єднані між
собою лініями. Під точками він мав на увазі окремі індивіди та окремі соціальні групи. Лінії означають природу
й особливості її взаємодії (5). Інші фахівці мережевої
теорії, такі як С. Вассерман і К. Фауст, визначають це
поняття таким чином: «Соціальна мережа – це соціальна структура, що складається з безлічі соціальних акторів (наприклад, окремих осіб чи організацій) і набору
діадичних взаємозв’язків між цими суб’єктами» [6, 160].
Соціологія визначає діаду (від грец. dyo – два) як групу з двох осіб – найменшу можливу соціальну групу;
термін «діадичні» описує їх взаємодію. Білоруський дослідник О. Князєва вказує, що в найбільш поширеному
значенні мережа являє собою сукупність і зв’язків між
ними, які виникають на основі певних соціальних (родинних, дружніх, сусідських, професійних тощо) відносин та супроводжуються зазвичай переданням різного
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роду ресурсів (матеріальних і нематеріальних) [1, 151].
Поняття «інформаційне суспільство» розглядається
як особливий етап становлення сучасного світу, у якому збільшується вплив інформації та знань на життя та
діяльність суспільства. В цьому етапі вдосконалюються
можливостей спілкування, якості інформаційного матеріалу, який міг би забезпечити якісне спілкування людей та обмін інформацією. Основною метою розвитку
інформаційного суспільства у цілому Світі є можливість
використання інформації і знань, користування та обмін
цією інформацією, вироблення товарів та надання послуг, повною мірою втілюючи свій потенціал, в процесі
підвищення якості свого життя і розвитку країни.
Одним із сучасних способів здійснення соціального управління є соціальні мережі. Це загально-відомі
онлайн-сервіси, які призначені для відображення та
організації соціальних зв’язків. Нині, соціальні Інтернет-мережі відіграють значну роль у житті суспільства.
Особливою популярністю користуються ці ресурси
серед сучасної молоді, яка все більше і більше приділяє свій час Інтернету [3, 4]. Зрозумівши процес виникнення і розвитку соціальних мереж можна зробити
висновок, що глобальне поширення соціальних Інтернет-мереж має значні соціальні наслідки, як правило,
позитивного та негативного характеру. До негативних
аспектів впливу соцмереж належить віртуалізація соціального життя, хаотичне нерівномірне переплетіння реального та віртуального у житті людини, інтернет-залежність, яка розвиває комплекси, часті зміни
настрою та навіть депресію, психічні розлади.
Поява нових видів поведінки, яка не відповідає загальноприйнятим нормам суспільства, пов’язана із
різними проявами хакерства та створенні незліченної
кількості відокремлених віртуальних груп за інтересами. Анонімність є ще однією вагомою проблемою
на платформі соцмереж через те, що користувачі
шифруються за різними псевдонімами, так званими
«нікнеймами», під час спілкування у Інтернеті. У такому
спілкуванні немає впевненості у тому, що ваш співбесідник є саме тією особою, за котру видає себе.
А ще користувач мережі Інтернет легко може стати
жертвою злочинців шляхом розміщення особистої інформації на персональній сторінці в соцмережі.
Необмежені можливості сучасних комп’ютерних
технологій дозволяють, не докладаючи великих зусиль, створювати так званий «інформаційний портрет»
користувача. Цей портрет формують безліч факторів:
музичні вподобання, соціальний статус, рівень доходів. Наявність такого портрету може бути використано
мережевими недоброзичливцями у злочинних цілях.
Із розвитком інформаційного суспільства, соціальні
мережі сприяють зростанню можливостей впливу на
соціум. Інтернет-мережі можуть використовуватись в
якості інструменту інформаційного управління свідомістю користувачів, більшість з яких не здогадується і
не усвідомлює реальну і потенційну небезпеку використання даних, наданих ними у соціальних мережах. Це
становить загрозу інформаційній безпеці суспільства
і особистості та потребує відповідного реагування, у
тому числі з боку держави [3, 7].
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Соціальні мережі в сучасному світі стали зручним
простором та інструментом ведення такої небезпечної
діяльності як інформаційна війна. Такого типу війна
відбувається внаслідок обміну компромативною та
провокативною інформацією на теренах соціальних
мереж. У зв’язку з цим учасники таких обмінів можуть
легко потрапляти під психологічні маніпуляції в інтернет-просторі [1, 149].
У соцмережах повною мірою проявився традиційний
прийом, який використовувався ще в пропаганді в часи
Другої світової війни. Це прийом багаторазового повторення різноманітної сумнівної інформації. Він дозволяє
при багаторазовому повторенні одного і того самого
твердження в будь-якій групі соцмереж нав’язати правдивість та безкомпромісність ідеї учасникам цієї групи,
які з часом приймуть це твердження за істину.
Наслідком вдалого застосування прийому є копіюванням соціуму поведінки більшості. Цей прийом
широко застосовується у мережах, так як за допомогою сучасних технічних засобів легко створити ілюзію масової підтримки, яку шукають маніпулятори для
досягнення своєї цілі. Прагнення бути послідовним у
своїх діях є вродженою рисою людини, яка, досить
часто, змушує її іти наперекір власним інтересам - зауважують психологи. І цей факт, нажаль, вдало використовують інформаційні маніпулятори (7).
РОЗДІЛ 3: Приклади та прийоми художньої
візуалізації проблеми залежності від
соцмереж у мистецтві
Внаслідок того, що мистецтво завжди крокує нога в
ногу з сучасними реаліями, то дану проблему неодноразово згадують та піднімають у своїй творчій діяльності різні митці, письменники, режисери, сценаристи,
поети. У мистецтві існує багато прикладів художньої
візуалізації проблематики даної проблеми. Вона згадується у художніх прозових романах, кінематографі,
образотворчому мистецтві, графічній ілюстрації, поезії.
Розглянемо для прикладу роман польського письменника Януша Леона Вишневського “Самотність у
Мережі», який було написано в 2001 році. «Самотність
в мережі» – це приклад історії народження віртуальних
почуттів, у яких був шанс стати реальними. Проте на
такий розвиток подій реальність мала зовсім інші плани. «З усього, що вічне, найкоротший термін у кохання
…» – фраза, яка стає часто згадується на сторінках
роману та стає лейтмотивом цієї історії.
Сюжет полягає у тому, що головна героїня, яка
потребує того, щоб просто виговоритися, розповідає свою історію «першому зустрічному» на просторах ICQ. «Я все ще трошки закохана, ще сповнена
залишків безглуздої любові, і мені так сумно зараз,
що захотілося комусь сказати про це. Якому-небудь
абсолютно чужому, тому хто не зможе мене образити.
Нарешті буде хоч якась користь від цього Інтернету. Я
потрапила на тебе. Можу я тобі розповісти? »
Здивований безпосередністю незнайомки, Якуб відповідає їй. Між ними зав’язується діалог, абсолютно
не пов’язаний з початковою темою, і ця коротенька
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розмова, буквально через кілька хвилин без попередження завершена жінкою, з якоїсь невідомої причини
схвилювала Якуба. Заінтригувала. Змусила з нетерпінням чекати наступної розмови. У чоловіка «було
дивне відчуття, що сьогодні в другій половині дня в
житті його сталася якась зміна». Обидва героя в реальному житті не те, щоб страждають від самотності,
але поруч з ними немає людей, перед якими можна
було б відкритися. У творі змальовано залежність від
спілкування у мережі, яка наражає героїв на психологічну небезпеку у реальному житті (2).
Проблематику даного питання також розкриває у
своєму романі «Blackout: завтра буде запізно» Марк
Елсберг. Це дуже актуальна, гостра книга про те, що
в сучасному глобалізованому світі всі системи життєзабезпечення людини працюють як один механізм.
Неочікуваний збій і ланцюгова реакція після яких сюжет книги абсолютно змінюється. Холодного лютневого дня виходять з ладу всі європейські енергосистеми. Італійський програміст П'єро Мандзано вважає,
що це — наслідок хакерського нападу і безуспішно
старається попередити владу. Коли нарешті йому
вдається достукатися до комісара Європолу, на його
електронну пошту починають надходити листи загрозливого вмісту. Головний герой потрапляє під приціл
підступного та безжального ворога. А у Європі тим
часом починається боротьба за виживання...
Наступним твором, який варто згадати, говорячи
про проблему соцмереж є «Фейкбук: реальна історія,
заснована на справжній брехні», автором якої є Дейв
Чирічеллі. «Смішно і повчально», «розсмішить і змусить задуматися» — такі характеристики отримала ця
правдива історія. Це книга, котру потрібно прочитати.
Вона окреслює проблематику вбивства дорогоцінного
часу в мережі. На сторінках твору користувачі соціальних мереж починають потихеньку усвідомлювати,
що занадто багато часу зжирає їхнє віртуальне життя.
Серед відеоробіт варто відзначити такі стрічки як
«Сфера» (2017 р.), «Нерв» (2016 р.), «Соціальне самогубство» (2015 р.) та серіал «Чорне дзеркало» (2011-2014
рр.). Кожен із цих творів підкреслює небезпечність зловживання соціальними мережами, дозволяє переосмислити вагомість життя та перебування у реальності.
Безліч сучасних художників із сарказмом, сатирою
та іронією висловлюють своє негативне ставлення
до соцмереж у своїх роботах. Проводиться безліч
арт-проектів, на яких художники мають змогу продемонструвати проблему залежності від соцмереж, візуалізувавши її у своїх роботах. Наприклад, влітку 2018
року в Київській галереї “Мистецька збірка” стартував
новий проект-дослідження #INSTAART. Представленим на виставці художникам було запропоновано проаналізувати проблеми залежності сучасного суспільства від соціальних мереж і мас-медіа. Учасниками
проекту було представлено оригінальні та свіжі радикальні погляди на питання медіа-феноменів нашого
часу. Під час експозиції художники висловили власну
думку про соціокультурні проблеми такі як психологічна залежність від соціальних мереж, споживацький
погляд на світ, витрачання часу в мережі. У проекті
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брали участь такі художники як Михайло Деяк, Анна
Валієва, Ольга Януль, Оксана Титенко, Богдан Томашевський, В’ячеслав Малина, Олексій Тихоновський,
Єгор Зігура та інші (8).
ВИСНОВКИ
Отже, що ж таке соцмережі в сучасному світі? Перш
за все, це зручний інструмент для спілкування, самоствердження, пошуку дозвілля та заробітку. Інтернет
– це величезна платформа для реалізації творчого потенціалу та висловлення власної думки. Мережа дозволяє підтримувати зв'язок з усім світом, знаходити нові
контакти, знайомитися з цікавими людьми, які поділяють твої вподобання. Але у цієї медалі є дві сторони.
І справді, відомо, що віртуальні соцмережі – це дієвий спосіб самоствердження особистості. Особливості взаємозв’язку у соцмережах через діяльність
користувачів сильно впливають на розвиток їхньої
індивідуальності.
Соцмережі є найпопулярнішим елементом сучасного інформаційного простору, тому також легко можуть
виступати у ролі якісного інструменту налагодження
зв’язку між державною владою та суспільством, а
також платформою сумісної діяльності, спрямованої
на визначення і пошук правильних та дієвих шляхів
усунення проблем суспільства.
Розглядаючи узагальнення теоретичних робіт соціологічних шкіл, які було досліджено під час написання
наукової роботи, можна зробити чітке формулювання
визначення «соціальна мережа». Загалом, це різновид
безкінечної мережі, яка має вузли, що утворюють соціальні актори. Вузли переплітаються між собою особливим зв’язком. Процес цієї комунікації визначається
масштабом перетинання вузлів між собою та співвідношенням суб’єктів зв’язку із соціальним оточенням,
призначеним для їх функціонування.
Для даного дослідження є важливим те, що теперішні ресурси дозвілля реалізуються колективно у віртуальній діяльності молоді - спілкуванні у соціальних
мережах.
Дослідження проблематики соцмереж, які буде
проведено в майбутньому, повинні мотивувати розуміння впливу медіа-культури на соціум.

Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): ікона»
Керівник кваліфікаційної роботи: проф. Ф.А. Черняк
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько
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Наталія Цветковська

З о о м о р ф н і а с о ц і а т и в н і м от и в и
у тв о р ч о ст і х уд ож н и к і в - с к л я р і в
Є в р о п и к і н ц я Х Х – п о ч а т к у Х Х І ст.

При виборі теми дипломної роботи обрано напрям,
в якому потрібно рухатись – це тваринний світ та гармонійне співіснування його з людиною. Відтворення
світу братів наших менших надихає заглибитись у цю
тему. Для цього необхідно вивчити роботи інших художників, які працюють в цьому напрямку. Цікавить
їхнє бачення світу тварин.
Актуальність і наукова новизна. Підвищена зацікавленість до використання художнього скла в дизайні та декоруванні інтер'єру пов'язана з особливими виразними
характеристиками цього матеріалу. Однією з нових сучасних технологій є технологія ф'юзингу. Метою дослідження є розкриття творчості художників-склярів Західної Європи та України кінця ХХ – початку ХХІ ст., в творах
яких присутні зооморфні асоціативні мотиви. Завдання:
ознайомлення аудиторії з красою зооморфних мотивів,
як призми філософської думки авторів. Зоосвіт як джерело натхнення провідних митців цього періоду.
Тема актуальна по своїй суті: вона розкриває процес розвитку сучасного мистецтва, ознайомлення з
процесом створення мистецьких робіт зі скла. Про-
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блематика розвитку цього виду мистецтва охоплює
проблеми взаємовпливу видів і жанрів, методики і
аналізу художньої оцінки, проблеми національного і
закордонного мистецтва, культурних традицій, класичного спадку і новаторських технологій.
Аналіз літератури. У статті Дайнеко В.В., Калихман
А.Д. «Художественные изделия из стекла в технологии спекания для декоративного оформления интерьеров» досліджуються групи матеріалів, з яких
виготовляються художні вироби, виготовлені за технологією ф’юзингу: «існує чотири великих групи скла,
придатного для ф'юзинга: група фло-ат с ТКЛР (COE)
82-84, група скла з ТКЛР (COE) 90, система 96, група
скла з ТКЛР (COE) 104, де цифри відповідають показнику розширення без множника. Найбільш розповсюджиною являється маркування з позначенням СОЕ
(Coefficient of Expansion – коефіціент розширення)» [9].
В статті Колісник Л. «Скляні дива: як львів’янка розвиває мистецтво в Україні» висвітлюється творчість
Львівської художниці-скляра Ольги Турецької, роботи якої прикрашають вітрини «Майстерні карамелі».
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Її звірі, зроблені в техніці ф'юзинг, виглядають так,
що здається немов вони зроблені з карамелі. Але ця
стаття, скоріше, нагадує рекламу творчості художниці
та її художніх виробів, відсутній аналіз майстерності і
творчих прийомів митця [10].
В книзі «Мировое художественное стекло ХХ века.
Основные тенденции. Ведущие мастера» Л. Казакова
показала розвиток студійного скла, висвітила характерні тенденції у развитку скла в період XIX – XXст.,
коли відбулося звернення до пластичних властивостей скла, здатності набрати скульптурний початок в
рамках предметної форми. Такі майстри як А.Кро,
Ф.Декоршмон, Г.Арш-Руссо, Е.Галле, брати Даум,
Р.Лялик (Франция) і американець Л.К.Тіффані показали нові художні можливості скла, як материалу. Вони
винайшли авторські стилі і методи, які стали поняттями «скло Галле, Лалика, Тіффані» [12].
Пунда М.І., Прусак В.Ф. «Сучасні підходи до застосування вітражу в організації житлового середовища». В
статті йдеться про застосування вітражав оздобленні
інтер’єрів, що завжди є актуальним. Адже, окрім традиційних технологій його виготовлення, винайдено нові,
що розширило діапазон твор-чих можливостей дизайнерів. Охарактеризовано основні техніки виконання
вітражів, а також наведено класифікацію різновидів вітражів і характерні особливості, від яких залежить специфіка їх застосування в функціональній та естетичній
організації сучасного житлового середовища [16, 104].
В книзі С. Литвиненко «Технология фьюзинга» висвітлюється сама технологія виготовлення побутових
виробів зі застосуванням методу ф'юзинга як декору,
але не розкрита тема створення художніх витворів [13].
РОЗЛІЛ 1. «Зооморфні мотиви» в художньому
склі Західної Європи.
Упродовж другої половини XX ст. у світовому склярстві, цій стародавній галузі виробництва і ремесла,
в котрій, здавалося б, уже не можна запропонувати
нічого нового, відбулися значні інноваційні зрушення:
почало змінюватися саме розуміння художнього скла і
розпочалася поступова інтеграція його у площину образотворчого мистецтва. Починаючи з кінця 1950-х
рр. мистецтво скла формується як самостійний жанр.
З’являються нові типи об’ємно-просторових монументальних форм у синтезі з архітектурою, традиційна
форма світильника, люстри чи вітража стає пластичним тривимірним об’єктом. Видатні майстри XX століття, серед яких С. Лібенський і Я. Брихтова, П. Глава,
Р. Роубічек, В. Ціглер (Чехія і Словаччина), Г. Літтлтон,
М. Ліпофський, Г. Галем, Д. Чіхулі (США), С. Проктер,
Д. Хобсон, П. Лейтон (Великобританія), Д. Майерс, Е.
Ейш, Т. Зельнер (Німеччина), Л. Сегузо, П. Веніні, Д.
Тозо, П. Тальяп’єтра (Італія),Т. Вірккала, Т. Сарпанева
(Фінляндія), С. Ваалкема, В. Хеезен (Данія), Ф. Ліннгаард
(Швеція), Ч. Зубер, брати Лепельє, Я. Зорічак (Франція),
К. Фуджіта, Ч. Асахара, М. Кабаясі (Японія), К. Мойе,
Р. Кноттенбельт, К. Хіней, Ф. Клеменс (Австралія), Ф.
Ібрагімов, Л. Савельєва (Росія), А. Бокотей, Ф. Черняк
(Україна) і багато інших вивели скло на новий рівень
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візуальної культури та його естетичної значущості [1].
В статті досліджується творчість дизайнерів скла,
які неабияку увагу приділяють тваринному світу. Особливо цікаві роботи фінського художника Ойва Тойкка,
який перш за все оспівує птахів, як символу свободи
і нескореності духу. Професор О.Тойкка належить до
найвидатніших постатей фінського дизайну. Його культова колекція «Птахи» для фабрики «Ііттала» вперше
вийшла у світ 1972 р. в образі невеликої «Мухоловки»
(1972 р., гутне кольорове 6363 скло). Сьогодні «Птахи»
авторства О.Тойкка можна знайти в будинках колекціонерів і поціновувачів художнього скла у всьому світі.
Художник створив на підприємстві понад 400 проектів
птахів упродовж останніх сорока років [1]. Його різноманітний стиль, який втілює яскраві образи, став визнаним прикладом скандинавского мистецтва і дизайна.
Маестро працює з компаніями з разних країн світу,
але перш за все з відомими скандинавскими брендами (Iittala, Hackman Designor Oy Ab, Marimekko). Тойкка
власник багатьох міжнародних нагород, таких як World
Glass Now 85 Award, Lunning Prize, Pro Finlandia Medal,
Kaj Franck Design Prize и Prince Eugen Medal.
Для шведських заводів «Коста Бода» й «Оррефорс»
проектують Б. Валлієн («Скляні тварини», 1980 р., лиття у форму, шліфування і полірування), У. Хідман Валлієн («Змія та птах у гармонії», кришталь, авторська
техніка) та Е.Енґлюнд («Пантери», 1983 р., кришталь,
техніка ґрааль) [1].
Шведський дизайн художнього скла, на відміну від
французького, наповнений колористикою і відрізняється відсутністю чітких прямолінійних форм і традиційною міфічною образністю. Ці характерні риси притаманні й авторським творам одного з найвідоміших у
світі художників Б. Валлієна [1].
Андреас Джамайтіс працює в техніці ф'юзинг в
арт-студії скла на Кіпрі «The Рlace». Його яскраві котики, здається, чекають, щоби їх погладили, погралися з ними. Вони створюють атмосферу домашнього
затишку, сімейного щастя.
РОЗДІЛ 2. «Зооморфні мотиви» в художньому
склі України.
Українське скло проходить свій шлях розвитку, воно
не лишилося поза межами світового процесу. Естетичні прагнення до створення авторського скла проявилися в творчості художників ще до 80-х років ХХ ст. Лише
небагатьом авторам вдається працювати в особистих
майстернях, де займаються в основному такими видами обробки скла як: гравірування, шліфування, склеювання, спікання, паяння, об’ємна пластика.
Видатний український художник по склу Альберт
Балабін (1934 – 2004). В 1992 році отримав звання
Народний художник України. З 1971 року був членом
Національної Спілки Художників України. Отримав
Ґран-Прі міжнародної виставки «Гласпром-91» (Київ).
Нагороджений бронзовою, срібною та золотими медалями ВДНГ СРСР та УРСР. Навчався у Ленінградському художньому училищі в 1953–1955 роках,
Ленінградському вищому художньо-промисловому
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училищі в 1959–1963 роках у відомих викладачів Ф.
Ентеліса, Б. Смирнова, Ф. Маркова. Працював на
Керченському заводі скловиробів в 1963–1968 роках; Київському заводі художнього скла в 1968–1995
роках. У 1960 році він брав участь у вітчизняних та
зарубіжних виставках (Данія, США, Бельгія, Голландія, Франція та ін.). А. Балабін створював скульптури
малих форм та жанрові композиції, сам виконував
їх у гутній техніці як майстер-склодув. Пластиці А.
Балабіна властиве органічне поєднання фантазії та
дійсності, ліризму та гумору. Його казкові звірі здається вийшли з якоїсь казки і почали самостійне
життя. Показуючи красу тваринного світу художник
оспівує природу, як колиску всього живого на Землі.
Його твори зберігаються в НМУНДМ, МЕХП НАНУ та
музеях Данії, Іспанії.
Космічні фантазії Андрія Бокотея 70-х років – це
об'ємно-просторові авангардні скляні витвори у формі
прозорих куль із внутрішнім простором. Вони вирішені
мальовничо-графічними, особливо виразними засобами склодувної техніки – різнокольоровими пластичними
ефектами, які виникають у процесі видування гарячої
скломаси. А. Бокотей змінив бачення і сприйняття українського гутного скла, як засобу тільки для ужиткових
потреб. А. Бокотей змінив стандартний підхід у роботі
зі склом. Скло А. Бокотея трансформувалося у скульптурну пластику, підняло майстра на нову художню висоту. Всією свєю творчістю Бокотей підтверджує, що
він, насамперед, філософ, мислитель у склі, а не тільки
чудовий художник робіт зі скла. Кожною новою виставкою майстер удосконалює і підтримує цей стиль багато
років. Протягом своєї творчої діяльності художник мав
численні виставки, серед яких 10 персональних, експонованих в Україні, Китаї, США, Франції, Бельгії, Ізраїлі,
Польщі, Росії, Литві, Естонії, Латвії, Угорщині, Нідерлан-
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дах, Данії, Фінляндії, Норвегії. «Моє кредо – творчість в
усьому, що я люблю. Не притримуюсь якогось одного
офіційного стилю. Визнаю авторський стиль у мистецтві.
У художньому склі сповідую його природні і технологічні
властивості, які часто підказують мені конкретний творчий хід», – розповідає сам Андрій Бокотей. Його звірі
(бики, коні та ін.) завжди містять в собі певну філософську ідею життя.
Захоплює творчість Львівської художниці-скляра
Ольги Турецької, роботи якої прикрашають вітрини
«Майстерні карамелі». Її звірі, зроблені в техніці ф'юзинг, виглядають так, що здається немов вони зроблені з карамелі. Перші її роботи зі скла - це невеличкі
фігурки: різні звірі, зайці, птахи, також лампи для дитячої кімнати. Потім вона почала робити більші роботи, панно, з якими брала участь у виставках і їздила
за кордон. Возила свої скляні роботи за океан, брала
участь в Нью-Йорк Арт Експо. Робила персональні
виставки у Львові. У 2013 почала співпрацю з Майстернею карамелі, зробила першу вітрину у Львові, а
потім ще 17 вітрин по всій Україні і за кордоном - в Іспанії, Чехії, Словачинні. Це був дуже вдалий і прекрасно втілений у життя проект, бо скло в техніці ф‘юзинг
виглядає, як карамельки, і всі думають, що ці вітрини
зроблені саме з неї [10].
РОЗДІЛ 3. Історія застосування техніки ф'юзингу та її використання в сучасному мистецтві та побуті.
В нашому побуті скляні художні вироби стали такими звичними предметами, що ми переважно не помічаємо їхні мистецькі якості. Перевагу виробам зі скла
на відміну від інших матеріалів дають ефектна прозорість і яскравий полиск. Скло отримується шляхом
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сплавлення кварцу з окислами калію, натрію і свинцю.
Розрізняють такі види скла: содове, поташне і свинцеве. Содове скло м'яке і легкоплавке, чисте й прозоре, зручне для формування і обробки. Поташне скло
навпаки тугоплавке, недостатньо пластичне і тверде,
тяжко формується і оброблятється, але має яскравий
полиск. Свинцеве скло достатньо м'яке і легкоплавке,
але важке та має дуже гарний ефектний полиск.
Ф’юзинг – це техніка спікання в муфельній печі. При
термічній обробці скла в печі створюється оригінальне
фактурне художнє скло з найбільш широкою гамою
кольорів. Технологія спікання є однією з найдавніших
методик обробки скла. Вироби зі спеченого скла багато разів знаходили у стародавніх єгипетських гробницях і похованнях інших народів.
Стародавнє виробництво скла бере свій початок з
середини Ш тисячоліття до н.е. і пов'язане з окремими народами, наприклад, фінікійцями та з цілими
цивілізаціями в долинах Нілу, Тигру і Євфрату, островом Крит. Прикраси з намистин, паличок, смужок
були першими скляними виробами. Зі стародавніх часів єгиптяни використовували багато дрібних декоративних предметів зі склоподібним покриттям в якості
прикрас. Матеріалом для вироблення цих прикрас
слугував мильний камінь або змішаний керамічний
матеріал, який покривався скляною непрозорою поливою від блакитного до синього кольору.
Перші скляні вироби виготовлені за технологією
ф'юзинг (в техніці pate-de-verre) знайшли в Месопотамії, вони датовані 2000 р. до н. е. Вони уявляли собою
ювелірні вироби, пластинки для інкрустації, скульптури.
Секрет виробництва скла винайшли в Єгипті приблизно в той самий час. Форму, зроблену із спресованого
піску, єгипетські майстри поміщали в розплавлене скло
і таким чином повертали форму, що скло осідало на її

стінках. Потім виймали форму зі склом, пісок видаляли і проводили остаточну обробку, коли заготівка вже
була остуджена. Фараон Тутмос III (1594 - 1450 рр. до
н.е.) після вдалої кампанії в Азії привів склярів до Єгипту
як військовополонених, це видно на зображеннях на
трьох вазах, які дійшли до наших часів.
Широко застосовувалась в ті часи технологія спікання скла, була поширена техніка скляної пасти,
яка мала декілька різновидів. Наприклад, в Давньому
Єгипті так званий «єгипетський фаянс» набув широке розповсюдження. Вироби цього виду були нібито
перехідними від кераміки до скла, мали керамічну
основу, характерний яскраво бірюзовий колір. За
рахунок введення в масу соди відбувалося поверхневе засклення. Основними компонентами, які При
виготовленні «скляної пасти» застосовувалися такі
компоненти: природний стеатит, природний кварц,
кварцовий пісок (кремнезем) і мелене скло.
Пізніше виробництво скла почалося в Мікенах (Греція), Китаї і Індії, а з Х століття до н.е. воно розпочалося на Далекому Сході. Олександрія стала центром
скловиробництва з IX століття до н.е., саме звідти
воно розповсюдилося до Риму. Через домішки до
скла стародавні скляні вироби частіше за все були забарвлені в зеленуватий або коричневий колір. Вироби
з безбарвного скла цінувалися особливо дорого. Навчилися виготовляти підробки під дорогоцінні камені
з кольорового скла. Вони цінувалися не менше ніж
коштовності з природних каменів.
Приблизно 650 р. до н.е. датується перша «інструкція» по виробництву скла. Вказівки, як робити скло, у
вигляді табличок знаходилися в бібліотеці царя Ассірії
Ашурбаніпала (669 - 626 рр. до н.е.). Була добре відома технологія ф'юзинг і в 1 cт. до н. е., вона широко
застосовувалася в Давньому Єгипті, Олександрії та
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Римі. Стародавні майстри для виготовлення художніх
виробів застосовували не тільки шматочки скла, але
й різного роду скляні палички, порошок тонкоподрібненого кольорового скла. Завдяки методу видування
скла відбувся у виробництві скла великий переворот.
Цей метод започаткували в період між 27 р. до н.е. і
14 р. н.е. сірійськи майстри, що жили в районі Вавилону. Вперше з'явилася склодувна трубка в І ст. до н.
е. що мало змінилася з тих пір. Цей метод дозволив
істотно урізноманітнити форми скляного посуду.
Саме через виникнення техніки видування скла, технологія спікання скла значно занепадає. Виробництво
скла проникло з Єгипту до Італії у першому столітті н.е. і
потім розповсюдилося по всій Римській імперії. Рим стає
найбільшим центром виробництва скла. В той же період виникають численні майстерні в Іспанії, Галії (сучасна Франція), Південній Британії, Німеччині і по північному
побережжі Чорного моря на території сучасної України.
Технологія ф'юзингу була відсунута в наступних століттях технікою видувного скла і набірного вітражу,
проте вона була заново відкрита в минулому столітті.
В 70-х роках фірми Bullseye Spectrum налагодили виробництво скла для ф'юзинга. Ці фірми до цього часу
виробляють спеціалізоване скло, яке маркується особливою наклейкою. Ф'юзинг – (з англ. Fusing – нагрів,
плавка, розплавлення, спікання) – цей термін закріпився в українській мові для позначення певного виду
технологій обробки теплого скла, яке формується при
температурах від 600 до 900 С. Спіканням скла називається термічне з'єднання в одне ціле декількох скляних елементів. Скло розм'якшується при нагріванні до
певної температури, і деталі спікаються між собою, при
цьому незначно змінюючи або не змінюючи свою форму і положення у виробі. Технологічно «ф'юзинг» («спікання») заключається в тому, що на цілісному шарі скла
збирається малюнок майбутнього вітражу з шматочків
кольорового скла, скляних гранул, шихти, дротів і т.ін.
Потім в спеціальній печі скло розігрівається до температури ≈ 850 градусів і спікається в суцільний виріб.
Вітражі, виконані за технологією «ф'юзинг», можуть
мати різну форму, товщину і фактуру, незважаючи на
трудомісткість виготовлення. Різноманітність форм
дозволяє використовувати їх як ефектні елементи
інтер’єру: у вигляді перегородок, ширми, вставок в
стіні, вставки у двері, як стільницю, декоративного
панно, дзеркала, вставки у вікно. Такі вітражі виглядають естетично, сучасно, користуються заслуженою
популярністю. Вони виглядають особливо виграшно в
інтер'єрах постмодернізму та хайтека.
Залежно від температурних режимів і задуму шари
можуть залишатися в незмінному вигляді або ж розтікатися. Кольорові плями малюнка можуть зберігати
чіткі обриси або, навпаки, - змішуватися. Малюнок
можна зробити об'ємним і опуклим, або домогтися
зворотного, - зробити його майже плоским. У результаті у автора з'являється очікувана фактура, утворюється потрібна товщина і рельєф скляного виробу.
Технологія спікання дозволяє досягти високої міцності декоративного виробу і чудового декоративного
ефекту, якщо дотримуватися правильного темпера-
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турного режиму і підібрати відповідні сорти скла.
В історії вітражного мистецтва техніка спікання кольорового скла або ф'юзинг відкрила нову сторінку.
Органічно вписується в сучасний інтер'єр кольорове
скло, що звільнилося від металевих протяжок. Надаючи природність композиції в цілому, ця техніка дозволяє створювати як цілі спечені картини, так і окремі
елементи для вітражів в техніці Тіффані. В сучасному
мистецтві та побуті ф'юзинг це не тільки декоративні
елементи, а й вітражні вставки для дверей, вікон і меблів, будь-яке доповнення до інтер'єру: декоративний
посуд, абажури, циферблати для годинника, декоративні панно, архітектурні елементи і багато чого іншого.
Навіть незначні деталі фьюзинга виглядатимуть особливо яскраво і свіжо в інтер'єрах будинків, які поки що
не насичені самоцвітними картинами з застиглого скла.
Дивна по красі і гармонії картина вийде, якщо панно
на скляних дверях зробити за допомогою піскоструминної обробки і кільком його деталям додати об'єму
за допомогою ф’юзингу. Ефектно і дуже гарно виглядає ф'юзинг на дзеркалах.
Чудово доповнюють один одного метал і скло, як дві
протилежності. Скло розставляє нові акценти в малюнку, візуально додає легкості кованому виробу створюваному металом, збагачує його своєю кольоровою
гамою. Метал виграє від цього поєднання, його витонченість ліній підкреслюється яскравими кольорами.
РОЗДІЛ 4. Використання технологій спікання і
вільного формування у творчій роботі.
Скло як художній матеріал має свої індивідуальні хімічні, фізичні і художні особливості. Воно набуває пластичної форми при певній температурі від 600 до 900 і
вистигає при відпалі в опічку. Спікання як техніка має
декілька видів: скріплення двох або більше елементів з
мінімальним заплавленням країв, спікання – з’єднання
скляних фрагментів в один цілий елемент, молірування
– скляна скульптура, яка робиться шляхом плавлення
скла в шамотну або гіпсову форму. Вільне формування – це деформація деталі під дією власної ваги, лиття
– формування, плавлення крихти в середині форми.
Коли ідею та концепцію було чітко сформовано,
було виготовлено проект творчого об’єкту, розроблено послідовний план дій, поетапність роботи, вибрано
найвигідніші комбіновані матеріали та проведено розрахунок часу і засобів. Після цього було виготовлено
точний макет з картону та пап'ємаше в масштабі один
до одного. Завдяки макету металева каркасна конструкція і скло отримали змогу виготовлятися одночасно, незалежно один від одного.
У нашій творчій роботі було скомбіновано дві техніки
обробки скла: спікання і вільне формування на формі
з нержавіючого металу. За допомогою спікання було
досягнуто цілісності скріплення деталей об’єкту, який
складається з великої кількості нарізаних скелець,
для того щоб вони не розповзлись при застосуванні
вільного формування. У вільному формуванні було використано вигнутий лист з нержавіючого металу, який
перед спіканням необхідно було обезжирити і змасти-
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ти каоліно-водним розчином. Такі форми є багаторазовими, легкими і дешевшими на відміну від використання гіпсових чи шамотних. При спіканні на формі
використано два види віконного скла: 2-х міліметрове
(легке, прозоре) і 3-х міліметрове (важче і має легкий
зеленкуватий відтінок). В деяких місцях скло накладається одне на одне. Також, між скельцями було
розташовано невеликі шматочки мідної пластини, що
робить виріб більш збагаченим і візуально об’єднує
скляні деталі твору з металевою конструкцією. Температуру спікання було обрано 740' з урахуванням
попередніх спроб, особливостей муфельної печі та
рекомендацій майстра (іл. А-15).
Металева конструкція була зроблена методом лазерної нарізки металу товщиною 2 мм. і висотою 1м.
40 см. Цих параметрів було достатньо щоб витримати
на 1 м. металевого листа у вертикальному стані 10
кг. скла. Але в дійсності для творчої роботи використали 5 кг. скломаси. Основні елементи металевої
конструкції зварені між собою крім однієї площини,
яка кріпиться на внутрішніх пазах, що надає можливість зручного транспортування роботи. Всі скляні
складові витвору кріпляться в отворах, які зроблені
лазерним методом, додатковою металевою пластиною з внутрішньої сторони конструкції. Зазначені металеві пластини скріплюються зі склом болтами для
надійності фіксації склооб'єктів. В середині металевої
конструкції влаштовується освітлення за допомогою
світлодіодних ламп і підведеної електрики. Це надає
витвору фантасмагорійного образу і утворює додаткові світлові спец ефекти (іл. А-16).
В підсумку зазначимо, що для успішної реалізації задуманої ідеї та концепції, потрібно було провести збір
інформації, зробити проби та орієнтуватися на можливості матеріалу, його характеристики, а також вивчити
можливості та особливості роботи з інструментами,
таких як муфельна піч і лазер для нарізки металу.
РОЗДІЛ 5. Концепція і проектно-композиційне
обґрунтування твору «Крила».
Ай правда, крилам грунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина…
А як же людина?А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. Крила має!
Вони, ті крила,не з пуху, пір’я,
А з правди, чесноти й довір’я.
У кого – з вірності у коханні.
У кого – з вічного поривання.
У кого – з щирості до роботи.
У кого – з щедрості на турботи.
У кого з пісні, або надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає…
А крила має. А крила має!
«Крила» Ліна Костенко
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У об’ємно-просторовій роботі «Крила», яка виконана в техніці ф‘юзинг, скло поєднується з металом.
Метал – це втілення неволі, тюрми, клітки, обмеженості вільного простору. Скляні крила – це втілення
свободи духу людини, вони повітряні, застигли в русі,
що підкреслює легкість і виразність скла. Крила вириваються на волю, на свободу, підносять нас до омріяних вершин: незалежної думки людини і держави,
їх самостійного особистого розвитку і прагнення до
прогресу, окремого від нав'язуваних застарілих канонів. Свобода думки, свобода від кайданів рабства,
свобода свого внутрішнього птаха – своєї особистості
– це те, до чого має прагнути митець в своїй творчості.
ВИСНОВКИ
Ознайомившись із творчістю художнків-склярів Західної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст., проведено узагальнений огляд технології виготовлення скляних виробів методом ф'юзинга та охарактеризовано особливості
та можливості їх застосування для функціональної і художньо-естетичної організації сучасного інтер'єру.
Підсумовуючи наголосимо, що головною тенденцією
кінця ХХ – початку ХХІ століття стало утвердження самостійної ролі творів декоративно-прикладного мистецтва в ряді пластичних мистецтв, активно відбувається
трасформація предметної форми від суто утилітарної
до декоративної, посилюється роль об`ємно-просторових виробів у створенні емоційно-образного середовища. Твори зі скла стають вільним пластичним об`єктом.
З`являється ряд термінів і понять: «мистецтво предмета», «склопластика», «об`ємно-просторовий об`єкт»,
які відображають новий рівень творчого осмислення і
практичної діяльності сучасних художників.
Впровадження будь-якого нового напряму в техніці, економіці, мистецтві вимагає впевнених творчих,
сміливих людей. Інноваційне це справді нове, але це
і відновлення давно забутих спроб, методів майстрів
минулого. Відродження технологій минулого в сучасному житті стає необхідним етапом в осягнені суті та
змісту і створення нових методів та форм роботи по
його виготовленню. Адже не маючи основних базових
знань та умінь створити нове практично не можливо.
Інноваційні технології в художній обробці скла роблять
цей вид мистецтва доступним для всіх, хто бажає ним
займатися. Все частіше безшовний вітраж або інший
скловиріб стає предметом сучасного інтер'єру наших
приміщень, одним з видів доступного «hand-made»
для всіх любителів декоративного мистецтва.

Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): крила»
Керівник кваліфікаційної роботи: доц. О.М. Звір
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько
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Мистецтво сьогодні провокує і викликає суперечність, кидає виклик смакам або, навпаки, забавляє та
видається безпретензійним. Візуальна культура насичена багатозначністю мистецьких образів і потребує
багаторівневого сприйняття. Вона сповнена варіативними структурами, що являють собою процес постійної метаморфози, розвитку і формування, вона розкриває складні, часто суперечливі пласти сенсів, та
схильна до всеосяжного скептицизму. Твір мистецтва
сьогодні вже не обов’язково матеріальний, доступний
сприйняттю об’єкт, а діяльність художника, причому
не діяльність його «тіла» або чуттєвої природи, а діяльність його свідомості. Це породжує проблему взаєморозуміння і виводить на перший план можливість
(бажання/вміння) моментального та безперешкодного діалогу між автором і глядачем. Досвід уяви, що
міститься у творі мистецтва, це не замкнуте ціле. Його
осягнення — складний процес, що складається з багатьох фаз, причому кожна з фаз починається та закінчується сама в собі, але кожна веде до наступної.
Завдання сприймаючого якомога глибше проникнути
в цей комплекс нині заплутане та нелегке, бо потребує співтворчості адресата та автора, добудови образу «за» художника, активізації власного життєвого
досвіду, що вимагає від реципієнта активної творчої
позиції, здатності до інтерпретації художнього діалогу.
Завдання цього дослідження полягає у визначенні
онтології сприйняття сучасної візуальної культури, в
аналізі факторів, які будуть корисні в полегшенні перцепції, збільшенні продуктивності та розширенні змістовності даного процесу для реципієнта.
Актуальність обраної задачі випливає з комунікатив-
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ної спрямованості сучасного мистецтва, що вимагає
інтенсивного осмислення естетичного об'єкта або акту
мистецтва через взаємодію між реципієнтом і об’єктом/
актом; реципієнтом і автором; реципієнтом та іншими
сприймаючими партнерами у ситуаційному контексті.
РОЗДІЛ 1. Змістовні та хронологічні межі
поняття «Сучасне мистецтво»
Мистецтво сьогодні викликає похвалу і засудження
приблизно в рівній мірі. Критики сучасної візуальної
культури доволі часто скаржаться на те, що нині майже неможливо розгледіти спадщину великих художніх
традицій в тій метушливій, розхристаній, часом збиваючій з пантелику діяльності, з якою асоціюються
молоді художники. Сучасне мистецтво, як ми його
розуміємо сьогодні, з'явилося століття тому; нині, так
само, як і тоді, воно ставить перед собою завдання
сміливі та безпрецедентні й вирішує їх ревно та завзято, що дотепер у культурі зустрічалось нечасто. Мистецтво розігріває суперечки, розпалює пристрасті по
обидві сторони барикад. Принципові противники не
хочуть помічати, що його експериментальна програма
йде корінням у початок філософської місії мистецтва
— провокування гострих питань, вимога не менш гострих відповідей, розв'язання нагальних проблем моралі. В останній чверті XX століття і в перші роки XXI
століття активізуються такі питання, як оригінальність
і зміст твору мистецтва, роль митця, місце і функції
мистецтва в нашому технічно розвиненому і, в самому
широкому сенсі, споживацькому суспільстві.
Сьогодні твори мистецтва, в більшості, втратили
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будь-яку подібність до творів мистецтва минулих часів
та іноді викликають у звичайного глядача, який шукає
способи розбурхати свою уяву, замішання, роздратування і, навіть, розчарування. Картини, що являють
собою чисте полотно або зображають хаос; скульптури, які розкидані по підлозі або безладно захаращують
простір; перформанси, які ніби пропагують насильство
над тілом або церемонно втілюють передачу інформації, здається безглуздої; фільми художні та документальні, в яких дія повторюється, ритуалізовано або
зациклено на якійсь таємній нав'язливій ідеї автора —
так можна описати роботи, представлені нам як «сучасні» тими, хто займається музейною чи галерейною
справами, а також самими художниками. Формальна
мізерність новоявлених артефактів особливо проявляється на тлі пишноти виставкових площ, споруджених
останнім часом, якраз для того, щоб вивчати культуру
тих, хто, на перший погляд, культуру відкидає [4].
Термін «сучасне мистецтво» розмитий і застосовується як до явищ візуальної культури останніх десятиліть, так і до мистецтва другої половини XIX століття.
Складність його інтерпретації, в основному, пов'язана
з тим, що процес становлення сучасного мистецтва як
напрямку нині не завершений і досі формується. Сьогодні лиш відбувається дослідження форми, методу,
деталей і структурних елементів "неочевидного нецілого". Відповідно, незавершеність процесу не дозволяє
осмислити основні риси сучасного мистецтва, які стали
б його універсальним і загальним визначенням [30].
Майже протягом усього XX століття поняття «сучасне
мистецтво» не було оформлено словниковим способом, і, разом з відсиланням до певного періоду, воно
використовувалося всякий раз, коли з'являвся новий
художній об’єкт. Саме таким чином сучасне мистецтво
зберегло тенденцію повзти по хронологічній осі [30].
Як показує аналіз найбільш поширених поглядів
на сучасне мистецтво, досить вразливим моментом
аргументації вчених є відмінність між «Modern Art» i
«Contemporary Art». Оскільки онтологічна криза трактування терміна, певною мірою, пов'язана з перекладом з мови оригіналу — обидва терміни в розмовній
мові означають одне і те саме, тобто — «сучасне мистецтво» [30]. Сьогодні твердо можна сказати, що термін «Contemporary Art» прийшов на зміну «Modern Art»,
і про різницю між модерним і сучасним мистецтвом
йдеться у зв'язку із заходом епохи модернізму [38].
Яка, можна умовно вважати, почалась в останній третині XIX століття, коли імпресіоністи шокували паризьку публіку своїми роботами, як тоді здавалось респектабельним жителям культурної столиці. Сьогодні нам
важко зрозуміти, як можна не сприймати красу творів
Моне, Ренуара, Мане, Пісарро і багатьох інших художників того часу, чиї роботи нині зберігаються в кращих
музеях світу. Чому сучасники не змогли насолодитися
перламутровими відтінками та найтоншими мальовничими нюансами повітряного середовища імпресіоністів, в той час як сьогодні ми готові їхати в інші країни
та платити великі гроші тільки за те, щоб помилуватися їх картинами [33]? Чому сьогодні стикнувшись із
твором сучасного або з акцією актуального мистецтва
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глядач частіше не здатен оцінити їх художню вартість і
належним чином сприйняти багаторівневість їх змісту?
Одна із можливих відповідей полягає в тому, що
кожна соціокультурна епоха характеризується своїм
особливим характером сприйняття. Кінець XIX століття став початком кінця чуттєвого типу культури, що
характеризувався домінівною формою і пріоритетом
чуттєвих цінностей, тобто цінностей, пізнаваних через
фізичні органи чуття [31]. Форми, різноманіття яких художники навчилися передавати досконало, вичерпали
себе і вихолостили. Панівний прагматизм і раціоналізм, прагнучи наділити форми надуманими смислами, породив мертвий формалізм, викликав протест у
художників, для яких натхненне дихання життя було
неодмінною умовою творчості. І вони висловили свій
протест у вигляді приголомшливої в той час манери
писати розпливчасто і трепетно, кольоровими «комами», замість «крапок», відображаючи таким чином
ефемерний момент життя [34].
Мистецтво імпресіонізму — перехідна форма від
фігуративного мистецтва, яке заведено вважати традиційним, до нового мистецтва, що означається терміном «сучасне». За імпресіоністами рушили постімпресіоністи — Сезанн, Ван Гог, Гоген і Тулуз-Лотрек,
що поклали початок незліченним стилям і течіям —
«ізмам» — модерного мистецтва [34].
Такий підхід дійсно був чимось новим, незвичним, а
тому лячний і незрозумілим. Головним завданням новоявленого тоді мистецтва стала зміна закам’янілого рутинного візуального сприйняття людини, пробудження
глядача до вичерпного усвідомлення кожного моменту життя. Художники початку XX століття надихалися
мистецтвом Південно-Східної Азії та Далекого Сходу, і
деякою мірою перейняли філософією дзен-буддизму,
проявляючи усвідомлення та пробудження головної
мети людського існування. Звідси й шокувальний характер модернізму, який постійно шукає нові форми
щоб здивувати і шокувати глядача, поставити його в
глухий кут, стимулювати обурення, роздратування. По
суті, модернізм свого часу був провокацією для зміни
природи сприйняття, яка таки відбулася. По мірі зміни
фокуса сприйняття, модернізм вже менше шокував.
Він, зі зміною перцепційного сприйняття глядача, у
своєму образі поступово наближався до традиційного
мистецтва, становився здатним доставити естетичне
задоволення. Це, а також нескінченне покоління нових
форм вираження у підсумку призвело до трансформації модерного мистецтва в сучасне.
В 1960-х роках активізовуються антагоністи модернізму і різко вводять в гру нові правила, які розкривають рамки сприйняття мистецтва ще ширше. Якщо
модернізм заснований на ідеалізації та сповідує чіткість і простоту, постмодернізм же висловлює більший скептицизм, розкриває складні, часто суперечливі пласти сенсів. Постмодернізм може провокувати та
викликати суперечність, кидати виклик смакам або,
навпаки, забавляти та бути безпретензійним.
Сьогодні ж проблема полягає вже не у розширенні меж мистецтва, а в тому, щоб оцінити можливість
опірності мистецтва до тиску і перевантаження, які,

к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ 53

в контексті загального соціального поля, переживає
суспільство. Вчора акцент ставився на відносини та
взаємозв'язки в самому світі мистецтва, всередині
модерністської культури, яка декларувала «новизну»
і виступала з позиції критики суспільства. Сьогодні
ж увага концентрується на відносинах зовнішніх, що
виходять за рамки еклектичної візуальної культури,
в яких об'єкт мистецтва протистоїть загальному
знеособленню та уніформізації в постіндустріальному суспільстві.
Традиційна критична функція сучасного мистецтва
реалізується тепер, головним чином, через пошук і
представлення ймовірних моделей поведінки та співіснування в цілях збереження особистісної та групової
ідентичності. Саме це має на увазі дослідник і переконаний прихильник сучасного мистецтва Ніколя Бурріо,
коли у своїй книзі «Естетика взаємодії» стверджує, що:
«критична функція сучасного мистецтва реалізується
відтепер у винаході способів індивідуальної або колективної втечі, в тих тимчасових і рухливих конструкціях, за допомогою яких художник моделює і поширює
збудливі ситуації» [5]. Для цього етапу соціально-культурної еволюції високорозвинених країн, часто іменованого «постмодерністським», характерний скепсис
стосовно ідей першопроходження та оригінальності,
відмова від уявлення про художника, як про незалежного творця, стирання відмінності між «високою» і
«масової» культурами, перевага гри з раніше створеним, а не винаходом нового.
Постмодерн. Проблеми діалогу. Відлік періоду постмодерного мистецтва зазвичай починається з робіт
Марселя Дюшана і Джона Кейджа, які ввели поняття варіативних структур. Варіативні структури мають на увазі
процес постійної метаморфози, розвитку і формування,
багатозначної творчості та багаторівневого сприйняття.
Звернення Кейджа до енергії паузи в музиці [22] співзвучно проголошення чорним квадратом Малевича потенції
всього сущого, повноти всіх не проявлених форм. І пауза,
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і чорний квадрат являють собою граничну варіативність,
водночас являя собою її протилежність. Звідси, сталість
зміни — суперечність в самій епосі, що змінює полюси
культурних цінностей. Пауза, завдяки непередбачуваності того, що і коли за нею буде, стала проявом відкритої,
непередбачуваної природи живого творчого процесу, що
містить нескінченний потенціал реалізації [34].
Не випадково в цей час відбуваються відкриття в галузі ядерної та квантової фізики — теорія відносності Ейнштейна (1915), і головне, принцип невизначеності Гейзенберга (1927), основними ідеями яких були наступні:
1. Елементарна частка може перебувати в межах
своєї орбіти одночасно в декількох місцях — тобто
її локалізація розмита і може бути описана функцією
ймовірного знаходження.
2. При цьому частка має властивості водночас як
матеріального об'єкта, так і хвильові, тобто є матерією та енергією одночасно, має двоїсту природу [39].
Неважко помітити що, подібно до того, як частка має
двоїсту природу, поєднуючи протилежності, так і твір мистецтва сьогодні об'єднує форми та змісти, які, в результаті їх взаємодії, породжують все різноманіття життя.
Актуальне мистецтво вимагає від глядача особливого сприйняття, відмінного від сприйняття класичного
мистецтва. Проблема активності сприйняття суб'єкта,
його вмотивованості досліджується в психології, естетиці, педагогіці мистецтва. На погляд І. Г. Чугаєвої,
онтологію сприйняття сучасного мистецтва необхідно розглядати на основі синергії феноменологічного і
герменевтичного підходів.
Феноменологічний підхід дозволяє розглядати
суб'єкт сприйняття сучасного мистецтва з позиції
інтенціональності як спрямованості його свідомості на художній об'єкт/акт і прагнення через нього
зрозуміти іншу свідомість. В даному процесі істотне
значення має усвідомлення реципієнтом своєрідності життєвого світу автора, способів і особливостей його світосприйняття, світовідчуття. Це, у свою
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чергу, дозволяє реципієнту активізувати процес
рефлексії, особистих життєвих переживань стосовно конкретного естетичного об'єкта і до буття
в цілому.
До герменевтичного методу характеристики онтології сприйняття сучасного мистецтва відносяться такі здатності реципієнта, як вміння відчути себе
учасником художньої комунікації, що використовує
питально-відповідні структури художнього мислення;
рефлексію щодо пошуку сенсу в діалозі з автором і
значенням об’єкта в цілому; уміння реципієнта зробити переживання джерелом свого духовного розвитку.
Дані підходи дозволяють характеризувати мистецтво сферою граничних сенсів, що визначають певний, більш менш цілісний спосіб ставлення людини до
самої себе і всього існуючого [37].
Також Чугаєва зазначає, що діалогічні відносини
між масовим глядачем і сучасним мистецтвом відрізняються неоднозначністю, часто нерозумінням і навіть
повним запереченням. Глядачу часом важко проявити
співпереживання, отримати естетичне задоволення, а
такий вищий прояв переживання, як катарсис, відходить у минуле, і некласична естетика відзначає це (В.
В. Бичков, О. А. Кривцун та ін.). Г.-Г. Гадамер писав,
що естетика довгий час розвивалася в руслі філософії
прекрасного [9]. Таке її визначення застаріло, оскільки
прекрасне — це прояв естетичного ставлення людини
до дійсності, яке на сучасному етапі також вимагає
уточнення. Естетика характеризує естетичні відносини
як «духовний зв'язок суб'єкта з об'єктом, заснований
на незацікавленому інтересі до останнього і супроводжувана почуттям глибокої духовної насолоди від
спілкування з ним» [41]. Однак такі відносини названі
І. Кантом «чистим судженням смаку», «доцільністю без
мети», не описують повною мірою процес сприйняття
концептуального мистецтва.
Велика кількість напрямків і художніх шкіл теперішньої візуальної культури зображає ціннісний плюра-
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лізм сучасної нам епохи. У зв'язку з цим сучасній людині необхідно, відкидаючи стереотипи, звернутися до
особистісного розуміння, визначення «близького собі»
в процесі переживання, саме тоді людина присутня в
«просвіті буття», або, як визначав М. Гайдеггер, «щоб
людина знову опинився поблизу буття, вона повинна
спершу навчитися існувати на безіменному просторі»
[10]. У цьому, ймовірно, і полягає конверсійний сила
мистецтва — у генеруванні нових цінностей, що набувають особистісний характер [37].
РОЗДІЛ 2. Концепція проекту «Я (Ми): значення значення»
Перейшовши до концептуальної частини роботи потрібно відзначити, що сьогодні будь-яка художня інтерпретація не повинна сприйматися як інертний об'єкт
або вмістилище, повне значень, вкладених у нього художником в певному ситуаційному контексті. Проект
«Значення значення» спрямовує погляд і увагу глядача
навколо мистецтва та перетворює вкладене автором
висловлювання в спробу гіперконтекстуалізації.
Проект «Значення значення» заперечує художнє
прочитання та являє собою ансамбль незалежних
сенсорних міні-інсталяцій та відеоряду, який спрямовує реципієнта до розгляду представлених об’єктів під
певною ціннісно-смисловою орієнтацією та об’єднує їх
спільним підтекстом. Відносини між об'єктами, залученими в інсталяції, аудиторією і простором, скоріше,
означаються за допомогою смислової рамки повсякденності, на противагу професійній патині ексклюзивності, характерної для творів традиційного мистецтва.
Ідея роботи порушує питання складної множинності
художнього твору, що розуміється не як об'єктивна даність, але як суперечливий, мінливий предмет інтересу.
Взаємозв'язок, з якого в галерейному контексті виростає
значення, потрібно шукати в діалектиці між об'єктивним і
суб'єктивним світами: розширенні та зіставленні внутріш-
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ніх уявлень і дійсності. Пряме і рівномірно розподілене
сприйняття світу ґрунтується на плинності цих процесів
обміну і на нашій здатності спочатку породжувати, і згодом підтримувати зв'язки між об'єктами та нашим сприйняттям. Як висловився Габріель Тард : «мистецтво, як і
соціальність, являє собою не окрему область реальності,
але принцип зв'язку». Словом, проект не відокремлений
від повсякденності, а представляється її частиною.
Попри те, що до даного проекту не застосовні добре
пізнавана естетика і, можливо, герменевтичний аналіз
знаків, він, мабуть, не потребує широкого роз’яснення.
Навпаки, інсталяції пропонують глядачеві зіткнення лицем
до лиця, яке завжди переживається в міжособистісній
взаємодії. Вона заохочує реципієнта до введення в гру
власних асоціацій. У цих контекстах аудиторія змушена
збирати по частинах свою перспективу (когнітивну, емоційну, політичну тощо), примирятися з власними почуттями, не зважаючи на те, чи взагалі відносяться вони до
артефакту (інсталяції) або ж до моделі цього артефакту
(окремі соціальні аспекти життя, зображені в інсталяції).
В обох випадках глядач не впевнений у тому, хто повинен нести відповідальність за ці почуття. Робота свідомо
ставить публіку в положення, яке дозволяє їй підірвати
авторитет автора. Аудиторія може обговорювати художній об'єкт поза рамками дидактичного і візуального. Вона
може прийняти об'єкт або відкинути його, модифікувати
його онтологічну змістовність і змінити культурну цінність.
Якщо коротко, глядачу надається можливість виробити
власне розуміння запропонованих об’єктами інсталяції
сучасних соціальних аспектів життя або навіть піти від них.
Проект не пропонує аудиторії готових концепцій, він
надає матеріал, за допомогою якого глядач може розробити свої власні. Динамічна мережа відносин в інсталяції
перетворює об’єкт у відкрите поле. У цьому полі учасники розширюють сприйняття опосередкованої реальності
завдяки об'єктам-посередникам. Особливість цього в
тому, що таким чином вони самі стають одночасно як глядачами, так і об'єктами-посередниками. Найбільш значущим серед цих причинно-наслідкових відносин є припущення що будь-яке бачення світу, задумане художником,
незмінно складається в результаті серії об'єктно-суб'єктних обмінів. І які би смисли не виражав твір, вони нерозривно пов'язані з реакцією глядачів (або її відсутністю).
Мистецтво не є відокремленою формою зображення/інтерпретації реальності або навіть особливого
роду судженням про неї. Можна припустити, що мистецтво — це, здебільшого, динамічний, мінливий колективний процес інтерсуб'єктивної участі, де суб'єкти мають можливість виробляти нові смисли у світі з
проникними кордонами між духовним і матеріальним.
Мета, поставлена проектом «Значення значення»,
неявно демонструє, як реальність конструюється всіма тими, хто її спостерігає. Наразі авторство розподілено між самим автором і аудиторією, а ієрархічні
відмінності згладжені. Ці особливості створюють певні поєднання відносин, уявлень і досвіду, (ін)формують соціокультурні процеси. Словом, роботу можна
сприйняти як запрошення до подальших досліджень
того, як ми дивимося на речі в процесі нашої взаємодії
з зображенням, об'єктом і світом в цілому.
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ВИСНОВКИ
Аналіз проблеми онтології сприйняття сучасного
мистецтва дозволив визначити ключові аспекти взаємодії реципієнта з об’єктами або актами сучасної візуальної культури, такі як: інтенціональність суб'єкта
в процесі художньої комунікації, емпатійне налаштування та підігрування, важливість прозорих та інформаційних діалогів «автор — реципієнт», «об’єкт — реципієнт» та «реципієнт — реципієнт», конструювання
смислів у процесі багаторазового використання художнього тексту та підтекстів його концепції.
Емпатичний настрій, пов'язаний з розшифровуванням художнього тексту, дозволяє реципієнту відчути
себе адресатом інформації, запрошеним до участі в
художній грі. Підігрування є відповідним ходом сприймаючого, виразом бажання брати участь в художньому процесі на основі вільного вибору. Натомість
питання діалогу між автором об’єкта (або самим
об’єктом) і глядачем та між глядачем і навколишнім
світом, в контексті якого цей діалог відбувається, мають проблемний характер і спрямовані, в першу чергу, на розуміння ціннісно-смислових позицій.
Чутливість сприйняття залежить від ряду факторів,
в першу чергу, від можливостей перцептивного сприйняття, від розвитку соціальної свідомості реципієнта та
адаптації у властивому йому культурному контексті,
від рівня освіченості, комунікативності, гнучкості мислення, від здатності вибудовувати зв'язки між матеріальним і духовним та від бажання приймати нове. І
якщо перцептивне сприйняття визначено фізіологічно,
і розвинути його вище певної грані неможливо, то такі
фактори, як широка обізнаність, інтелектуальність і
т. п. більшою мірою залежать від особистого вибору
і позиції людини. Конструювання смислів, у процесі
багаторазового звернення до мистецького об'єкта/
акції, якраз дозволяє розвинути здатність реципієнта
до самопізнання, саморозвитку і стимулює формування його активної життєвої позиції.
Вищевикладені особливості дають можливість
осмислено будувати методику сприйняття сучасної
візуальної культури. Нині проблема нездатності більшості аудиторії сприймати сучасне мистецтво належним чином досі актуальна. Суспільство, в більшості, не
розуміє його специфіку. Глядач традиційно очікує від
нього естетичної насолоди, в той час, як сучасне актуальне мистецтво має зовсім іншу місію, вирішує інші
завдання. Перебуваючи в авангарді соціокультурних
змін, воно не тільки пасивно зображає їх, а й активно
їм сприяє, закликаючи нас до більш глибинного розуміння культурного контексту та активної дії щодо його
розвитку.

Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): значення
значення»
Керівник кваліфікаційної роботи: доц. О.М. Звір
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько
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Андрій Волоско

А б ст р ак ц і я у ко н те кст і
м і ж н а р од н о го ру х у ст уд і й н о го
с к л а д ру го ї п ол о в и н и Х Х –
п о ч а т к у Х Х І стол і т т я

Абстрактне мистецтво як один із напрямків авангардного мистецтва ХХ століття стало певною основою поглядів і філософських роздумів людства протягом багатьох років. Відхід від видимої реальності ,
абсолютизація чистого враження і художні засоби які
були застосовані у абстрактному живописі є дуже цікавими та плідними для сучасної мистецької культури
. Сьогодні ці методи і засоби широко використовуються сучасними художниками для створення мистецьких об’єктів дизайну чи декоративно -ужиткового
мистецтва. Абстрактне мистецтво є певним феноменом і тому є досить складним для розуміння за своєю природою. Воно має в собі складне філософське
розуміння і деколи незрозумілу художню виражальну
форму для глядача , що в цілому і змінює сприйняття
зображального мистецтва як такого.
Абстракція є найбільшим і не вичерпним джерелом
для натхнення сучасного митця, кожен в певній мірі
звертався до творів П. Пікассо, Ж. Брака, В. Кандінського, К. Малевича, Е. Мунка або Д. Поллока,
художники склярі не були виключенням.
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Постановою проблеми – оскільки зародження у
другій половині ХХ ст. руху студійного скла привернуло увагу багатьох художників образотворчого мистецтва до нової творчої галузі і експериментів з новим
матеріалом, проблематикою дослідження є вплив
художніх течій ХХ ст. на твори художників склярів ,
оцінювання виробів зі скла не тільки як ужиткову річ,
але й як витвір мистецтва.
Мета дослідження – проаналізувати вплив і звертання художників склярів до течій абстрактного мистецтва, а саме: (кубізм, супрематизм, експресіонізм) у
контексті руху студійного гутного скла другої половини ХХ ст. початок ХХІ ст.
Завданням наукової роботи є дослідження творчості провідних художників склярів другої половини ХХ
ст. початок ХХІ ст., утворення і розвиток жанру авторського скла.
Актуальність дослідження. Чимало науковців досліджували виникнення феномену – «рух студійного
скла», формування його як індивідуального жанру
образотворчого мистецтва. Ці роботи базувалися на
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дослідженнях історії розвитку скла, центрів виробництва, провідних майстрів та тенденцій, становлення
авторського скла і його місце у художньому процесі
ХХ ст. Метою даного дослідження є розкрити вплив
художніх процесів, дотичність художнього скла до суміжних образотворчих мистецтв – живопису, графіки,
скульптури з відси і випливає актуальність і новизна
наукової робот.
Серед досліджень художнього скла ХХ ст. можна
виділити таких науковців: Л. Казакову «Світове художнє скло ХХст.», Ф. Петрякової «Українське гутне
скло» і «Сучасне українське художнє скло», Ф. Черняк «Львівське гутне скло другої половини ХХст.»,
також статті на цю тему у періодичних виданнях
«Czechoslovak glass Review», «Craft arts», «Umeni a
remesla», «La revue de la ceramique et du verre» та ін.
Науковці широко дослідили формування руху студійного скла, його стилістичні особливості, поняття нового терміну – витвір мистецтва зі скла.
РОЗДІЛ 1. Міжнародний рух студійного скла
у другій половині хх ст.
Авторське скло як самостійний жанр мистецтва,
зароджується і починає свій шлях з кінця 1950 років
ХХ ст. Формуються і розвиваються нові принципи розуміння скла в контексті образотворчого мистецтва,
появляється нове поняття як образотворчий твір
із художнього скла. Зароджується стиль унікального авторського скла, яке переходить з практичного,
предметного мистецтва в ранг вільних пластичних
форм, скло стає невід’ємною частиною архітектурного простору або об’ємно – просторовим об’єктом.
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Принципово новим стало те, що у ХХ ст. у мистецтво скла приходить художник – професіонал, автор
– творець. Велику кількість художників образотворчого мистецтва зацікавлює ново творча галузь, новий матеріал для самовираження, починається нова
епоха авторського скла, і яскравих творчих особистостей. Використовуючи унікальні властивості матеріалу: яскравий блиск, прозорість скла, що надає
змогу розглянути простір в середині об’єкта, певну
невагомість і водночас масивність, спектр розмаїття
кольору, художники показують необмежену палітру
прийомів та технік обробки матеріалу. Художники –
склярі виводять скло на зовсім новий рівень, об’ємно
– пластичних рішень, на шлях використання художніх
засобів суміжних мистецтв – живопис, скульптура,
графіка, надають йому нового вигляду відходячи від
певних меж і використання звичних прийомів.
Важливим і характерною обставиною було звернення до скла видатних живописців і скульпторів
Досить згадати П. Пікассо, Ф. Леже, А. Матісса, В.
Кандинського, Р. Маґрітта, С. Далі, В. Вазареллі, А.
Кальдера, О. Кокошку, Х. Арпа, А. Джакометті та ін.,
проекти яких реалізовувались у склі на фірмі братів
Даум у Франції, на острові Мурано в Італії. Безумовно, досвід найбільших майстрів привніс у мистецтво
скла нове бачення матеріалу, своєрідне ставлення до
форми, розпису, пластики, уже вкорінені в станкових
мистецтвах - живопису та скульптури.
У країнах Західної Європи та США розвиток авторського експерименту в склі почався з кінця 1950х - початку 1960-х років. У Австралії та Японії дещо
пізніше – у 1970-ті роки. У період 1962-го по 1982
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років студійний рух охопив усі країни, сприяло цьому
численні організовані виставки, симпозіуми і конгреси, потужний творчий імпульс молодих митців які
дивували несподіваними творчими ідеями, і новим
баченням матеріалу.
У світовій культурі скловиробництва особливе місце
посідає Чехія і Словаччина, які є носіями класичної спадщини зі своїми традиційними видами обробки скла.
Поняття авторського скло у Чехії почали складатися у 1950 роках, авторський експеримент, жанр
вільного формування розвинувся в умовах виробничої
промисловості. У ці ж роки з’явилися художньо – експериментальні центри куди прийшли кваліфіковані
художники: Р. Роубічек, П. Глава, Л. Оліва, Л. Смрчкова, А. Матура, М. Стаглікова, В. Лішкова, Я. Тараба
і багато інших [4].
У студійному русі скла в Чехословаччині яскравою
постаттю молодий художник І. Шугаєк. Будучи дизайнером склозаводу «Мозер» він відзначається як
дизайнер – інноватор з розвиненим почуттям функціональності, гармонії та естетики. Він у свій спосіб
розвивав авторське скло, зробивши у нього вагомий
внесок і за це посідає своє місце серед провідних
склярів Чехословаччини.
Скло Чехії та Словаччини в період 1960-х до 2000х років розкрилося в розмаїтті концепцій, індивідуальних підходів і вдосконаленні майстерності. Поєднуючи
давні традиції з пошуками нових виражальних засобів
в гармонії сучасним мистецтвом, художники вийшли
на ще один естетичний рівень у мистецтві скла XX
століття. Звичайно, слід відзначити певне захоплення геометризованою пластикою, витрати технічного
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експерименту, коли спосіб обробки набуває самодостатнього значення, а сам задум виходить за рамки
природних костей матеріалу. Загалом скло цих країн
явище значне і має великий вплив на рух студійного
скла у цілому світі [4].
Американська школа вирізнялася своїм новаторством і використанням нетрадиційних технік та прийомів. Художники намагаються показати скло у зовсім новому контексті, самовиразитися за допомогою
новаторського підходу до обробки, вдихнути у скло
нову думку і ідею.
Представниками американського авторського
скла є Г. Літтлтон, Д. Чігулі, Дж. Ф. Майєрс, Т. Зінскі,
М. Ліпофський.
Італійське скло має особливе місце серед осередків скловиробництва. На острові Мурано, де усе ще
охороняють від сторонніх очей технологічні прийоми
та майстерність склодувів, виготовляють найбільш характерними для італійської школи гутництва зразки
анімалістичної пластики. Над створенням неповторних композиціх працюють знані митці Л. Сеґузо, Л.
Тальяп’єтра, Т. Зуккері, М. Тікко. Італійські майстри
намагаються з точністю зобразити характерні риси
тварин, водночас широко застосовуючи яскраву колористичну гаму. Особливої уваги заслуговує ситуаційна композиція, яку широко використовують італійські художники. Усі ці зображальні засоби співзвучні
з індивідуальною творчістю італійських митців Л. Тальяп’єтри, Л. Сеґузо та інших.
Французьке скло продовжує і розвиває тенденції
скульптурних ліній у склі, які яскраво позначилися на
межі ХІХ – ХХ ст., пов’язані з технікою литого скла:
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«патдевер» і «втраченого воску». Популярності патдевер сприяли не тільки унікальні студійні роботи, але
й серійна продукція відомих фірм — «Даум», «Лалік».
Ж. Даум. Водночас лінію геометризованої пластики
розвиває словацький художник Я. Зорічак. Його роботи конусної форми з їхньою вертикальною спрямованістю і складним геометричним внутрішнім декором
символізують ідею росту й розвитку. У французькому скловиробництіві переважає техніка «патдевер»,
менше застосовується спосіб вільного формування
і гутна техніка. Колористична гама є досить обмеженою переважаю ахроматичні кольори і прозоре
скло у скульптурних композиціях. Представниками
скульптурної лінії французького скла є А. Лепер’є, Я.
Зорічак, В. Моно.
Загалом французьке скло балансує між традиціями
утилітарної предметної форми і яскраво вираженою
скульптурною лінією, що не заважає художникам проявляти свій художній потенціал.
Слід також відзначити стрімкий розвиток руху студійного скла у таких країнах: Великобританія, представниками якої є П. Лейтон, К. Рейд, С. Проктер;
Фінляндія (О. Тойкка, А. Аалто, Т. Вірккала, Т. Сарпанева); Німеччина (Е. Ейш, Д. Майерс, Т. Зельнер);
Швеція (Ф. Ліннгаард); Данія (С.Ваалкема, В. Хеезен).
Студійний рух скла у Західній Європі та США , став
яскравою формою самовираження художників - склярів
і мав великий вплив на проектування художнього скла
у всьому світі в тому числі і в Україні тоді ще у складі
СРСР. Гучною подією у контексті студійного руху скла
стала виставка «Скло. Образ. Простір» на якій заяви-
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ли про себе художники О. та Г. Іванови, Л. Савельєва,
Ф. Ібрагімов, А. Бокотей і Ф. Черняк. По суті ця виставка стала рушійною силою для розвитку руху студійного
скла по всій території Радянського Союзу.
«Про час змін, які надходять, художники-склярі рішуче заявили на початку 1980-х рр. Виставка «Скло.
Образ. Простір», яка відбулась у Львові, Ленінграді у
1981-83 рр., а 1987 р. у Москві, стала подією. Це була
перша такого плану виставка-маніфест, вже в назві
якої визначилась програма групи художників... — прорив у простір і час. Їх творчий пафос був скерований
на використання просторових виражальних засобів
скляної матерії, з допомогою яких можна було вирішувати взаємовідносини людини і середовища. Простір,
світоглядно широко зрозумілий, захопив уяву художників-склярів, став одним з найважливіших у творчості
наступних поколінь» [c .68].
З кінця 80-х років ХХ ст. українські художники А.
Бокотей і Ф.Черняк формують свою виразну мову
авторського скла, набуваючи індивідуальних рис і
представлють його у світі як феномен українського
руху студійного скла. У 1986 р. та 1988 р. вони беруть участь у міжнародних симпозіумах гутного скла
в м. Нові Бор (Чехословаччина), де поряд з провідними світовими майстрами склярства демонструючи
унікальність і неповторність української школи гутного
скла. А вже у 1989 р. відбувся перший міжнародний
симпозіум гутного скла у Львові, які від тоді проводяться кожні три роки збираючи навколо себе все
більше і більше молодих художників – склярів.
Міжнародний рух студійного скла це яскравий
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феномен у мистецтві ХХ століття. Відхід від ужиткового, предметного мистецтва і перехід в ранг вільних
пластичних форм, поява яскравих творчих особистостей і авторського скла зробила вагомий внесок у
зародженні художнього скла як самостійного жанру
образотворчого мистецтва і в формуванні культури
ХХ ст. в цілому.
РОЗДІЛ 2. Абстракціонізм у контектсті міжнародного руху студійного скла
Абстрактні поняття і мислення є провідними у мистецтві ХХ століття, відмова від предметності і зображальності, вираження чистого враження є основою
поглядів. Оскільки у 50-х р. ХХ ст. художнє скло
становиться, як самостійний жанр образотворчого
мистецтва, ще один засобом для самовираження,
привертаючи увагу багатьох молодих художників,
різних творчих галузь, вплив цих понять є неминучим. Художники швидко підхоплюють ідейність вільного мислення, що є ще одною причиною утворення
руху студійного скла.
Розглядаючи абстракціонізм контексті студійного скла варто звернути увагу на провідних майстрів
чеської і словацької школи її стилістичними виражальними особливостями і впізнаваністю в цілому
світі. Одним з таких метрів авторського скла слід
вважати Р. Роубічека. Він був одним з провідних
діячів чеського руху студійного скла, часто його
називають іконою чеського скла. Художник говорив
про себе: «Моя робота завжди була натхненна склом.
Мова йде про вивчення її захоплюючої мови та з'ясування того, що робить його відмінним від інших матеріалів. Сам матеріал є дизайнером, я перебуваю в
кінці магічного процесу. Я вважаю себе слугою для
скла». В дійсності, в руках майстра скло ніби оживало, його композиції нагадували живий організм, який
живе своїм життям. Яскравим прикладом такого творіння є абстрактна композиція «Скло – маса – форма
– вираз» представлена на світовій виставці EXPO 58 у
Брюселі. Роубічек здивував світ своєю експлуатацією
художніх можливостей скла, абстрактно – просторова
композиція, з різнокольорового гутного скла, виконана в різних техніках. Його роботи це певний синтез
монументальності і водночас легкості і невагомості ,
грубих, чітких форм і навпаки аморфних ледь помітних
деталей. Динамічне відчуття руху захоплюють глядача
і досить довго тримають у напрузі але заспокоюють
легкістю, грою світла і кольору. Яскравими прикладами творчості художника є також роботи: «Натовп»
(2002), «Пальці» (1990), «Корали» (1969).
У контексті руху студійного гутного скла яскравою
постаттю є Богуміл Еліаш. Він успішно працює в живописі але водночас захоплюється склом. Його проекти
реалізуються у архітектурних середовищах з самого
початку своєї самостійної художньої діяльності. Першим етапом розвитку в галузі художнього скла був
оригінальний дизайн нових вітражів для готичної
церкви Богоматері в Добрші. Художник із надзвичайним ефектом використав оптичні відтворенням
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легкого руйнування по краях яке передавалося грою
світла і фактурою. Водночас цей принцип став однією
з позицій авторського створення вільних скульптур
зі скла. За принципом контурного рельєфу, Богуміл
створив серію великомасштабних робіт, а також камерні скульптури. У широті своєї творчості художник
часто використовував емалі у склі і їх світлові якості.
Скляні скульптурні композиції часто базувалася на грі
ілюзорно мінливої пластичності, фрагментарному малюнку і лініях які створювали цікаву графіку.
Еліаш був винятковим типом творця, рухався інтенсивно і без будь-яких вагань, паралельно зі розвитком
скла і положенням живопису, які мали постійно зростаючу тенденцію перетинати рамки до площі авторського
скляного виробництва. Сам автор часто наголошував:
«Перш за все, я вважаю себе художником. Хоча мені
подобається доторкнутися до інших дисциплін, я в основному зосереджуюся на фарбуванні скла, картинах
живопису, графіці. Вони доповнюють і надихають один
одного. Я переконаний, що якщо скло буде не тільки
пофарбованим, а буде пов’язане з архітектурно-живописно-скульптурними якостями. Я маю на увазі просто
передачу, і взаємні зв'язки. Якщо мистецьке скло хоче
мати надію на майбутнє, то автори повинні відкритися
для впливів з інших художніх сфер»
1985 рік став революційний для розвитку автора,
на симпозіумі IGS у Новому Борs він показав свою
техніку розпису видутих скляних форм тим самим
поєднавши дві улюблені справи живопис і скло це
стало домінуючим засобом його художнього самовираження. Фантастична грайливість кольору, форми які доходили до незрозумілих абстракцій в повній
мірі дозволяють насолодитися радісною п’єсою яку
створив митець. Він створив сильний і оригінальний
вираз, який приписував автору «повторне відкриття»
недекоративного живопису, для студійного скла. Прикладами творчості художника є такі роботи : «Голуба
планета» (1990), «Кольрові роботи» (1993), «Крок за
кроком» (1995), «Сієста» (1995), «Спостерігач» (1995),
«Сльоза» (1998), «Рок-озеро» (1998)», «Нахил» (2003),
«Материнство» (2004), «Колиска» (2004).
Одним з яскравих представників американського
руху студійного скла є Х. Літтлтон. Він був одним з
перших художників склярів, який продемонстрував,
що скло можна розплавляти і видувати за межами
промислового середовища. Його прихильність до цієї
практики встановила його як засновника американського руху студійного скла.
Експерименти з матеріалом, вдосконалення і новаторство у техніці дослідження кольору і руху це ті характеристики якими можна описати Літтлтона. Його
розвилисті скульптури засновані на лексиці геометричних форм, сформовані з багатошарових кольорових
наборів які накладаються на прозоре скло, в дечому
вони нагадують сюрреалістичні твори Далі з розтягнутими трубоподібними майже безмірними формами.
У 1975 році світ побачив серію скульптур «Eye
Forms», яка почалася зі скульптури !Eye». Серія
була натхненна цікавість Літтлтона до рефлексійних
властивостей скла. Як пояснює художник: «Розрізана
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поверхня дозволяє бачити в стіні півкулі світло яке
концентрується по вигнутих сторонах і відбивається
назад від краю різання. Це дає багатий, глибокий, інтенсивний кольоровий круг світла». Яскравими прикладами скульптур з цього циклу є: «Slice with base»
(1989), «Red/Amber descending form» (1985), «Twopiece glass sculpture» (1984), «Blue sliced descending
form» (1985). У тому ж році Літтлтон експериментує
з друком на скляних пластинах, технікою якій він дав
назву Вітреографія. Перша його спроба не увінчалася успіхом, але «Випробування II» є одним з перших
успішних друкованих творів, зроблених за допомогою
друку на техніці скла.
Невизначені простори, в яких відбувається життя,
сенс існування, час та простір глибо хвилюють Антуана Лепер'є як одержимість і підсилюють його почуття
до творчості. Художник шукав різні способи самовираження: живопис, скульптура, скло. Його основною
ідеологією було знайти виразну форму, перспективність якої могла б знищити марнославство часу,
що стоїть перед мистецтвом, і де краса речей може
порушити час у просторі. Антуан казав що: «Жодна речовина не може конкурувати з силою скла, щоб
забезпечити одночасний доступ до внутрішніх і зовнішніх розмірів. Саме через прохід через цю прозору
перешкоду ми рухаємося від світу реальності до світу
уяви. Завдяки образу цього розриву ми вислизаємо з
фізичного простору в уявний вимір», також додаючи:
«Для мене справа полягає в тому, щоб слухати
скло як матерію, а як матеріал, тому що саме в
процесі, в якому воно формується, воно розкриває
значення в якому воно перебуває».
Його роботи в деяких моментах нагадують досить
грубу різьбу по каменю, але його вміння поєднувати
прозорість, насиченість кольору, монументальність в
просторі, допомагають нам зрозуміти ідейність автора
, передачу філософського вмісту роботи. Збереження
у склі певної історії і щоб добратися до істини потрібно розколоти жорсткий простір. Найкраще лінію його
філософських поглядів можна розглянути у роботих
«Le gardien» (1986), «Still life still alive» (1998), «Coupe
intaille» (1987), «Etui» (1988), «Ducee Fossile XXII» (2000),
«Ducee Fossile ХХІІ» (2000), «Effet de la memoire ХVII»
(2001), «Chaos VII» (2003).
Багато художників намагалися освоїти і контролювати прозорість і колір у склі але найкраще це вдалося
Етьєну Лепер'є завдяки використанню техніки скляної
пасти яку винайшов його дід Ф. Дешчменом.
Твори Етьєна можна відрізнити за своїми ефектами, вони вирізняються своєю прозорістю, він домінує на дивовижних відтінках, іноді його композиції
стають прозорим і майже невагомими. Він відданій
пристрасті до світла, він практикує справжню гру любові і ненависті; зараз він захоплює його і ув'язнює, а
тепер пропонує мову віддати всю його яскравість. В
взаємодії зі світлом він створював певні демонстрації,
як воно мінялося, ховалося або знову поверталося
ніби граючись з глядачем і захоплюючи його. Етьєн
використовував техніку скляної пасти, спираючись на
її надзвичайні ефекти, щоб досягти поставленої зада-
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чі. Він часто застосовував архітектурні елементи для
створення своїх скляних композицій, черпав натхнення в абстрактному мистецтві і повертався до декоративно – прикладного мистецтва для виготовлення
своїх форм. У скульптурах чіткий вплив абстрактного
мистецтва, кубізму, чіткі виразні форми можна розглянути у роботих: «La meurtriera» (1989), «L’empreinte
et son double» (1993), «Petit vase pagoda» (1989), «Le
foue rire» (1989), «Coupe» (1980), «Passage protege»
(1989), «Coupe fleche» (1989), «La cle des champs»
(1995), «Coupe e fleur de peau» (1995).
Андрій Бокотей – самобутній і виразний художник
у свої творчості. У роботах він повною мірою використовує унікальні якості матеріалу. Прозорість
та пластичність скла – не просто фізичні переваги, але і можливість для втілення нового цікавого
образу. Ужитковість присутня тільки як , підстава для створення образу. Згодом вона відступає,
звільняючи простір для експериментів і знахідок
на вищому, філософському рівні. Тому замість ваз
і сервізів, функціонального посуду приходять композиції де виражальні засоби гутного скла набувають новаторського, синкретичного значення, коли
нарешті поєднується те, що здавалося несумісним:
світло і непрозорість, легкість і масивність, променевість і сферичність, площинність і об’ємність. В
творах «Народженні матерії», «Всесвіті» і «Чумацькому шляху» (1978) Андрій Бокотей остаточно визначився із залученням глядача до співтворчості
своїх філософських пошуків. У наступних роках
А. Бокотей ще далі відходить від декоративних
інтер’єрних завдань, надаючи творам цілком самостійного значення. Розвиває ідею сприйняття
скла як незалежного від інших матеріальних носіїв
реалізації художнього задуму. Настає розуміння і
визнання цього матеріалу підставою новаторського напряму, скляна скульптура з її величезними
можливостями у розв’язанні і формальних, і змістових концептуальних проблем.
Розглядаючи вплив абстрактних мистецтв на рух
студійного гутного скла варто звернути увагу на декоративні скляні тарілки А. Бокотея. В них чітко
проглядається абстрактна композиція, використання геометричних фігур, ліній і кольорових плям. Роботи насиченні глибоким філософським змістом.
Такі композиції як «Сон» (2013), «Гравітація» (2013),
«Левада» (2013), «Нано решітка» ( 2013), «На пасовисько» (2013).
Яскраві, насиченні кольором і асоціативні – образні композиції Франца Черняка також не можна обійти стороною аналізуючи абстракцію у склі.
Пройшовши довгий шлях від майстра – виконавця
до художника – творця його композиції були віртуозно виконані і збагачені різними технологічними
прийомами, але й насичені глибоким змістом і
творчим пошуком. В роботах Ф. Черняка присутній
важливий момент – емоційне сприйняття скла. Його
абстрактна композиція «Космос» (1994) неначе вихор з яскравих кольорових плям у поєднаних з
грою світла затягує і переносить у інший вимір.
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РОЗДІЛ 3. Концептуально композиційна частина
«Позер» – це своєрідна відповідь на поставлене питання – абстракція у склі, і водночас переосмислення
свого «Я» – автопортрету створеного виражальними
особливостями абстрактного мистецтва.
Створення автопортрету це певні філософські пошуки, свого «Я» на папері, чи то в склі чи в будь якому
іншому матеріалі, осмислення певних внутрішніх метаморфоз, почуттів, переживань чи вплив зовнішнього середовища. Написання самого себе це абсолютизація враження розуміння себе, виявлення головного
і глибинного через зображення себе, пошуки самої
сутності себе як індивіда.
У роботу «Позер» закладені концептуальні засади
абстрактного мистецтва. Автопортрети, створені на
основі трьох напрямків абстракціонізму: кубізм, супрематизм, експресіонізм з їхніми виражальними художніми засобами. Абстракціонізм по своїй суті є відхиленням від предметного, явного і пошуком чистого
враження і самовираження. Безпредметне абстрактне мистецтво дозволяє передавати своє бачення і
враження, передати емоційність за допомого простих
плям, ліній , кольору чи звуків.
В основі абстракціонізму лежить відрив мистецтва від
об'єктивної дійсності. Поняття «абстракція» представники цього напряму вживали не в розумінні поглибненого
всебічного пізнання об'єктивної реальності через узагальнення, а в плані повного відриву від об'єкта. Замість
об'єктивної дійсності абстракціоністи ввели суб'єктивний світ однієї людини – художника. Вони абсолютизували світ власних переживань та емоцій – своє «Я».
В. Кандинський наголошував на необхідності свідомого відриву мистецтва від дійсності і його протиставленні інтелектові та почуттям. У теоретичній праці
В. Кандинського «Про духовне в мистецтві» завдання
творчості визначаються як уміння художника «психічною силою» фарби викликати «душевні вібрації». К. Малевич у трактаті «Від Сезана до супрематизму» скаржився, що від художників вимагають, аби «мистецтво
було зрозумілим». На його ж думку, було б краще, якби
глядачі «пристосували свої голови для розуміння» формалістичних творів. І далі: той, «хто відчуває живопис,
менше бачить предмет», а людина, яка «бачить предмет», вже неспроможна «відчувати живопис».
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ВИСНОВКИ
Абстрактне мистецтво – це унікальний феномен у
художній культурі, дивовижний прояв людської творчості, намагання осягнути навколишній світ та його
місце в ньому. Влада абстрактних думок є ключовим
моментом для тих, хто обмірковує значення мистецьких об’єктів. Відверта свобода вираження думки,
змога втілити в життя всі фантазії і в незрозумілих абстрактних формах, схиляють до себе всіх молодих
художників в тому числі і склярів. Саме стрімкий розвиток абстрактного мистецтва в ХХ ст. вплинув на
зародження руху студійного скла, появу та становлення жанру авторського скла і яскравих творчих
особистостей. Художники – склярі швидко загоряються ідеями та концептуальними засадами конфігуративного мистецтва. Митці переносять абстракцію
в матеріальні твори, створюючи цінність не тільки для
себе в процесі, але і для тих хто бажає приєднатися
до творців у проходженні крізь прозорливе скло.
У русі до нової естетики скла виділяємо основні
тенденції що характеризують загально світовий творчий процес у мистецтві скла. У прагненні до вільного самовираження відбувається відхід від приземної
форми у сторону просторово – пластичного об’єкта.
Поняття художній об’єкт що зародилося в абстрактному мистецтві і розмах поняття - картина, скульптура, графіка стало настільки універсальним і всеосяжним, що дозволило наблизити до нього сферу
декоративно предметного мистецтва. Погляд на скло
на скло як на вільним медіум вираження демонстрував сучасну концепцію художників.
Затвердження візуальної культури сприйняття художнього об’єкта зі скла відбулося з позиції його
рівноправної участі у розвитку сучасного мистецтва.

Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): позер»
Керівник кваліфікаційної роботи: доц. О.М. Звір
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько
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Андрій Пахомов
Ц е р ко в н і в і т р а ж і к і н ц я
Х І Х - п о ч а т к у Х Х ст.

З початку нового тисячоліття розвиток віражного мистецтва в Українні загалом та у Львові зокрема, швидко
входить в об’ємно просторове середовище. Різноманітні
технології виробництва вітражів у Львові, значно розширили можливості їх застосування. Вітражі можуть
використовуватися не тільки для віконних отворів та
стель жилих будинків, вітражі у Львові та інших міст часто використовуються для оформлення інте рєрів загально-громадських закладів: церков, ресторанів, кафе,
розважальних комплексів.
= вітражні лампи та світильники
= вітражі в стелю
= вітражі в стінові ніші
= вітражі в двері, вікна, перегородки
= вітражі для меблів.
Характерні стильві та композиційні вирішення залежать від інтер’єру, куди буде вписано вітраж, а також
від бажань замовника. Але незважаючи на розвиток
вітражног мистецтва, одним з основних чинників для
успішного виконання роботи є переконання та ідеали
самого митця.
У кращих творах митців минулого, а також у виробах сучасних вітражистів органічно поєднується зміст,
форма і техніка виконання з функціональним та декоративним призначенням. Ні форма виробів, ні характер їх
виконання ніколи не залишалися незмінними, оскільки
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кожен майстер, дотримуючись традиційних прийомів ,
завжди вносив у витвір щось своє.
Постановка проблеми. В роботі досліджується Храмовий вітраж кін. ХІХ – поч. ХХ ст. його малодослідженість
в мистецтві. Актуальність і наукова новизна дослідження
полягає в тому, що уточнити ряд історичних даних щодо
європейських вітражних майстерень кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
Мета дослідження – показати методику проведення реставраційних робіт храмових вітражів, які підтверджені
власним досвідом. Завдання: висвітлити діяльність провідних фірм Австрії, Німеччини, Польщі ХІХ – поч. ХХ ст.
Аналіз досліджень і публікацій. За останні роки неодноразово друкувались матеріали, що висвітлювали
події, пов`язані з сучасним вітражним мистецтвом: Г.
Стельмащук, Поруйновані святині відроджуються (часопис Наше життя / Ньо-Йорк, грудень 1998, – С.[1-2];
І.Полянський,Чому Бог зазирає не в наші вікна? (часопис
Експрес, 10.02.1999,–С. 7); О.Дух, Краса кольорового
скла (часопис “Галицький шлях”, – Львів, 1999. 27.07).
У 1996 р. Грималюк Р. захистила дисертацію “Вітражі Львова другої половини ХІХ початку ХХ сторіч”.
У дисертації виділено та проаналізовано автором, для
вивчення вітражні комплекси: Кафедральний костьол,
церква Успіння Пресвятої Богородиці у Львові, костьол
сc. Францисканок. У “Вітражі Львова кінця ХІХ – початку
ХХ століття” (Львів 2004), [23].
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РОЗДІЛ 1. Вітраж в храмових спорудах кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Вітраж – це твір декоративного мистецтва орнаментного характеру або сюжетного виконаний з
різноманітного кольорового скла. Кольорові вікна
із сюжетними були характерними для західно християнських традицій, що підтверджується творами
у костьолах Франції, Австрії, Польщі, Англії, Німеччини, Чехії та інших західно- та центральноєвропейських країн. Становлення та розвиток вітража
християнських традицій на Україні кін. ХІХ – поч. ХХ
ст. на сьогодні не досліджене. Із середини ХІХ ст.
вітраж одержав своє відродження перш за все як
вид монументального храмового мистецтва.
Основне призначення вітража у храмах - естетичне освітлення. На сьогоднішній день збереглися кольорові сюжетні вітражі, які були встановлені
наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Вітражі для більшості
храмових споруд виконують дві західноєвропейські майстерні: австрійська Tirol Glasmalerei und
Mosaikanstalt з Інсбургу, німецька фірма Meyer`sche
Hofkunstanstalt з Мюнхену на початку ХХ ст. преорітет у виготовленні кольорових вікон перейняла фірма Krakowski Zaklad Witrazow i Mozaiki S.G.
Zelenski. На вітражі східної християнської обрядовості того часу традиція костьольного сюжетного
вітража не розповсюджувалась, що є підтведжено пам`ятками іконопису згаданого періоду. У XX

ст. процес руйнування скла вітражів у церкві св.
Лоренца прискорився через сильне забруднення
повітря. Проблемою збереження стекол зацікавився Йозеф Шмітц - нюрнберзький архітектор, син
художника-вітражиста. У 1917 р, після багатьох
років експериментальних робіт, для випробування
способу захисту скла були обрані панелі вітражів
церкви св. Себальдуса в Нюрнберзі. Ці панелі розібрали, а шматки скла покрили шаром скляного
порошку, який при відпалі перетворюється в шар
глазурі. Через два десятиліття Баварське державне бюро з охорони творів мистецтва вирішило
використовувати цей метод в церкві св. Лоренца.
Зовнішня поверхня багатьох стекол в вітражах
цієї церкви була серйозно пошкоджена корозією;
товста корозійна скоринка зробила ці скла майже
світлонепроникними, а гризайль відстала від їх внутрішньої поверхні і обсипалася у вигляді лусочок.
Найкращим способом збереження вітражів, який,
на жаль, не практикується в більшості церков, є
автоматична підтримка круглий рік необхідної температури і вологості всередині будівлі поряд з очищенням там повітря. Інший, локальний спосіб полягає в підтримці мікроклімату поблизу вітражних
стекол, що не залежить від умов в інших місцях
усередині будівлі. В цьому випадку захисні скла,
встановлені з ущільненням на місце вітражних
стекол, компенсують коливання зовнішньої тем-

Фрагмент вітража собору в м. Брюсель

Олег Янковський
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ператури і служать поверхнею охолодження. (При
низькій зовнішній температурі волога збирається
на внутрішній поверхні захисного скла, а при низькій температурі всередині будівлі - на зовнішній поверхні.) Вітражне скло підвішується з внутрішньої
сторони поруч із захисним склом. Перебуваючи,
таким чином, повністю всередині будівлі, воно залишається сухим з обох сторін
РОЗДІЛ 2. Художні особливості вітража
кін. ХІХ - поч. ХХ ст.
Вітража першої третини ХХ ст. привертав увагу
багатьох дослідників. Збереглися кольорові сюжетні вітражі, які були встановлені наприкінці ХІХ
– поч. ХХ ст. через розбудови міст, масові реставраційні проекти, розвиток промисловості. На основі аналізу та вивченню збережених історичних
вітражних пам`яток кінця ХІХ – поч. ХХ ст. та формування вітражу поч. ХХ ст. мав великий вплив
розвиток цього виду мистецтва в країнах Західної
та Центральної Європи. Німецький чернець Теофіл
у "Трактаті про різні ремесла" описав спосіб виготовлення вітражів зі скла, що складається з двох
частин букової золи й однієї частини добре промитого піску. У XII столітті використовували золу
папороті. Вже тоді в палітрі майстрів були синій,
червоний, зелений, пурпуровий і жовтий кольори.
Зміни стилів та напрямів в архітектурі мали
безпосередній вплив на розвиток віражного мистецтва. У церковних вітражах поч. ХХ ст., немає
подрібненості, контрастів чи складних кольорових градацій; відсутня світлотінь. Щоб виявити
характер скла як матеріалу, а саме: відмова від
темних кольорів, використання напівпрозорого
скла, збагачення поверхні (прозорими) фарбами,
тональними градаціями та оперування густотою
кольорового скла, широке впровадження технології травлення накладних фрагментів та інших технічних прийомів вітраж скло набирає унікальності
- як матеріал.
Розпис поверхні кольорового скла виконували в
основному гризайлью в відтінках чорного або сірого нейтрального кольору. Сама фарба була сумішшю, що складалася з окису міді або заліза (додавали суміші чорний, коричневий або сіро-зелений
колір), подрібненого в порошок скла (завдяки якому фарба сплавляли з поверхнею скла при його
відпалі) і сполучного речовини, наприклад суміші
вина і гуміарабіку , що виділяється різними видами акацій. Фарба наносилася у вигляді непрозорих ліній, напівпрозорих матіровок або размивок.
Затемнення досягалося забарвленням як зовнішньої, так і внутрішньої поверхонь скла. Розмивання
потім освітлювали легкими мазками пензлем або
гравірували різцем або гусячим пером. Всякого,
хто вперше розглядає вітраж з близької відстані,
вражає точність деталей і витонченість методів, що
використовувалися при створенні цих творів мистецтва, які найбільш виразні при спостереженні їх
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з великої відстані. Останнім кроком у виготовленні вітражних стекол був їх отжиг при температурі
близько 600 °С, при якій поверхню скла розм'якшується, сплавляючись з фарбою.
РОЗДІЛ 3. реставрації та збереження вітража
кін. ХІХ – поч. ХХ ст. в сучасному мистецтві.
Протягом тривалого часу не піднімались проблеми
збереження чи контролю над вітражами кін. ХІХ – поч.
ХХ ст. Основними чинниками виготовлення вітражів на
металевій основі не тільки міцним та витривалим щодо
зовнішніх та внутрішніх факторів але й високомистецьким твором. Спираючись на досвід, роботи із листовим склом зміни, які відбувались у житті Європи де
проходили будівничі, реставраційні роботи в храмах.
Це позначилось на вітражному мистецтві. Зводячи до
мінімуму збагачення поверхні листового скла, вітражі
проектуються щоб максимально виявити властивості
скла збагачення поверхні, впровадження технології
травлення. Таким чином вітраж набирає художнього
ладу, демонструючи красу скла - як матеріалу. У вітражах поч. ХХ ст., немає подрібності, кольорових градацій чи різких контрастів. В давні часи вітражі були
більш декоративні та були джерелом світла та мали
високий рівень сюжету. на яких впізнаются не тільки
матеріали також видно якими техеологічними методами виконано фрагменти. Пошкодження середньовічного вітражного скла може бути різним у залежності
від складу скла і навколишніх умов. вітража Кентерберійського собору; виготовлена приблизно 1180 р
Через смог і постійно високої вологості на поверхні
скла утворилися безліч ямок і отворів. Пошкодження особливо помітні на склі, пофарбованому в тілесний колір (голова Адама і тулуб). На панелі праворуч
зображено три війна. Ця панель, виготовлена приблизно у 1166 році, є частиною віражу церкви св. Патрокла в Соесте (ФРН). З плином часу поверхню скла
піддалася окисленню. Забарвлені ділянки деякий час
залишалися захищеними. Потім на місці обсипалася
фарби залишилося негативне зображення. Найбільш
пошкоджена та частина скла, де зображені обличчя воїнів. Найменше пошкоджено кольорове зелене
скло. Спроби реставрувати панель в XIX в. привели до
ще більшого її пошкодження. Багато частин панелі є
копіями оригінальних шматочків скла, виготовлених в
XIX в. Частина панелі, де зображені обличчя імператора й інша особа поблизу нього, складається з сотень
шматочків; ця частина залишилася неушкодженою,
оскільки ззаду була шаруватої.
Для встановлених на місце вітражних стекол завжди існує небезпека їх пошкодження. Безпосередньою
загрозою є не тільки град, сильний вітер і великі коливання температури повітря, а й розбиття їх камінням.
З початку XIX в. в зв'язку з інтенсифікацією промисловості, число факторів, що руйнівну дію на скло, різко
зросла. Найбільш небезпечним стало вплив двоокису
сірки, що викидається в атмосферу заводами і фабриками, а також утворюється при згорянні вугілля
і нафти. При з'єднанні двоокису сірки з крапельками
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води виходить сірчана кислота, в результаті число
іонів водню збільшується. Крім того, утворюються
сульфатні групи можуть взаємодіяти, наприклад, з
кальцієм. Що виходять в результаті легкі вапняні шари
сульфатів утворюють корозійну корочку, товщина
якої досягає декількох міліметрів. Ця корочка дуже
гігроскопічна: вона вбирає воду як губка, прискорюючи тим самим руйнування скла. Хімічний аналіз показує, що двоокис сірки викликає руйнування скла за
10-20 років. Про швидкість такого руйнування можна
судити, порівнявши скла, що знаходяться в вітражах
соборів, зі склом, збереженими в музеях. На початку XIX ст. інтерес до вітражам відродився. На жаль,
нестримне прагнення перевершити старих майстрів
породило другу хвилю руйнувань. Всюди в Європі
нові покоління вітражистів стали займатися тим, що
вони називали «реставрацією». Багато пошкоджене
скло були замінені новими. У реставраційних роботах
також використовувалися ввідпали. Багато оригінальних скла пропали, ставши здобиччю колекціонерів. До
кінця XIX в. ентузіазм реставраторів, а також їх грошові кошти вичерпалися. Пошкоджені скла вітражів перестали замінювати копіями. Замість цього розрізали
оригінальні панелі і розрізані шматочки вставляли в
пошкоджені панелі. Руйнівну дію на скло роблять не
тільки зовнішні фактори, але і внутрішні. В середні віки
скла виготовляли з місцевої сировини, зазвичай із суміші однієї частини піску і двох частин золи згорілого
дерева - бука або папороті. Гідність суміші складалося в легкості плавки. Однак отримує з неї скло було
м'яким, і тому схильним до корозії. Процес руйнування
скла починався відразу після його установки на місце. Вода, потрапляла на поверхню скла під час дощу
або випадання роси, гідратованих матеріал, з якого
воно було виготовлено. Іони водню, присутні у воді,
заміщають іони лужних металів в склі (головним чином
калію і кальцію). Гідроксильні іони (ОН) взаємодіють з
двоокисом кремнію (SiO2), перетворюючи її в силікагель-аморфний матеріал, що складається з невеликих
частинок двоокису кремнію. Нарешті, після вилуговування на поверхні скла залишається тільки двоокис
кремнію. Шар цієї речовини найбільше псує зовнішній
вигляд вітражних стекол. Знаходячи переливчатость,
цей шар робить скла світлонепроникними.

для нанесення гризайли. В результаті панелі були
серйозно пошкоджені. Проте до 1939 р такій обробці
піддалися понад 200 вітражів.
В релігії світло завжди був символом творення (
«Хай буде Світло!» - спочатку сказав Господь), а також
порятунку (Іоанн Богослов побачив святий Єрусалим,
світило якого було «подібно ... каменя яспіса», а саме
місто було «подібне до чистого скла») . Земним втіленням цих образів є вітражі романських і готичних
соборів, церков і каплиць - блискучі твори мистецтва
середньовіччя. Самі старовинні вітражі майже тисячоліття зберігалися неушкодженими. Навіть під час
Другої світової війни їм не було заподіяно значної шкоди. Фактично багато вітражне скло в Європі були тоді
вийняті з вікон, щоб уникнути їх пошкодження. У наш
же час їм загрожує повне руйнування, і не від воєн, а
в результаті забруднення повітря. Якщо заходи щодо
збереження вітражів залишатимуться на нинішньому
рівні, то вже наше покоління може стати свідком їх
повного руйнування.

Кваліфікаційна робота на тему: «Я (Ми): у склі»
Керівник кваліфікаційної роботи: М.А. Бокотей
Рецензент: доц. Н.Й. Дядюх-Богатько

Фрагмент вітража в соборі Паризької Богоматері

ВИСНОВКИ
Отже, храмові вітражі у мистецтві пов’язані з архітектурою. Важливе розташування вітражу у храмі,
його психологічне сприйняття та ідейність. Вітражі
часто були альтернативою ікон, важливо підібрати
кольорову гаму віражної композиції . Світлі кольори
створюють більш природні кольри, темні кольори
створюють глибину простору храму. Найчастіше у
храмових вітражах зображають святих мучеників. На
початку XX ст. стали застосовуватися різні експериментальні методи обробки вітражних панелей. Наприклад, в першому десятилітті дві панелі з церкви св.
Себальдуса в Нюрнберзі були покриті тонким шаром
глазурі, що має низьку точку плавлення, і отожжени
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М а р'я н а П е т р е ч к о

Р о з в и то к і н ста л я ц і ї Х Х – п о ч а т к у
Х Х І стол і т т я н а те р и то р і ї Ук р а ї н и

За останні тридцять років інсталяція активно стає
об’єктом сучасного мистецтва. Ця тема в Україні була
малодосліджена, тому виникла велика прогалина у
новому виді мистецтва. Насамперед, такою причиною
стала заборона чогось нового в часи СРСР. Коли у
світі такий вид як інсталяція почав поширюватися на
початку ХХ ст., то на території України тільки вкінці.
На той час влада не дозволяла нічого, окрім соцреалістичного мистецтва. Та попри заборони вітчизняні художники передавали один одному інформацію,
прагнули мислити і виражатись по-новому. Проходила
певна революція свідомості, тому митці шукали методи та засоби вираження думки, намагались бути на
«одній хвилі» зі світовим мистецтвом. Переймаючи
хоч малий досвід від західних новаторів, радянські
художники потайки творили. Чим більше правління
пручалось вільнодумству, тим більше люди мистецтва
відчували потребу в такій діяльності. Через такі приховані дії практично немає задокументованих фактів у
публічному доступі про цей вид мистецтва.
Актуальність і наукова новизна. Мистецтво інсталяції є новим явищем в історії українського мистецтва, в
якому мистці можуть поєднати нові форми вираження
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та ідеї. Хоч воно прийшло до нас із запізненням, проте
користується великою популярністю серед художників. Оскільки літератури про вивчення історії розвитку
інсталяції в Україні немає достатньої кількості, то пріоритетом стало детальніше дослідження джерел про
виникнення та розвиток нового виду мистецтва.
Мета. Тема розвитку інсталяції в Україні є маловивчена та нова, незважаючи на її довготривалу заборону, зосередимо увагу на дослідженні її проявів та
окремих творів.
Завданням дипломної роботи є дослідження інсталяції та часу, як феномену чогось невідомого. За допомогою мистецтва інсталяції потрібно наголосити на
проблематиці часу та його цінності. Створити об’єкт,
дивлячись на який глядач зможе безпосередньо замислитись і зробити свої висновки та судження.
Аналіз досліджень. Як було зазначено вище, мистецтво інсталяції розвивалось в умовах тиску, отже, публікацій на тему розвитку інсталяції в Україні в доступі
не так багато, а це викликає потребу в глибокому дослідженні цієї теми. Основним джерелом дослідження
інсталяції стала дисертація Ярини Шумської. Її робота
є важливим витоком інформації, в якій особливу увагу
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приділено проблемі розвитку нового виду мистецтва
на нашій території, я якій також подана інформація
й про митців. Варто згадати працю Дар’ї Чембержі,
яка подає комплексний аналіз інсталяційних проектів.
Допоміжними ресурсами стали каталоги виставок, інтернет-джерела та відео.
РОЗДІЛ 1. Історія розвитку інсталяції на
території України.
Інсталяція – це художній термін, який зазвичай використовується для опису творів мистецтва, розташованих в тривимірному внутрішньому просторі та об’єднаних спільною ідеєю предметів. Термін походить від
англійського дієслова «to install», що в перекладі означає встановлювати. Жанр включає в себе широкий
спектр повсякденних і природних матеріалів, які часто
вибираються за їхні якості, а також нові медіа, такі як
відео, звук, продуктивність, захоплююча віртуальна
реальність та інтернет. Багато об'єктів є специфічними, оскільки вони призначені для існування тільки в
просторі, для якого вони були створені, привертаючи
увагу до якостей, які очевидні в тривимірному зануреному середовищі. В наш час вона є актуальна, оскільки
мистецтво завжди емоційно реагувало на політичні та
соціальні речі, які турбують суспільство. Завдяки інсталяції можна гостро акцентувати на чомусь, оскільки
мистецтво може дозволити собі вихід за межі, здійснючи певні провокації. Все це завжди привертає увагу.
Перші інсталяції мало чим відрізнялися від простих
мистецьких об’єктів. «Батьки інсталяції» – Марсель
Дюшан, Йозеф Бойс, Гюнтер Юккер, Лючіо Фонтана ще у 1960 – 1980 роках. Ці майстри розробили та
ввели в активне користування певні канони, створили
«теорію інсталяцій», маючи на меті ідею, що кожна річ
може бути мистецьким твором, якщо її розташувати
у певне середовище і обробити відповідно до авторського концепту [65, 169].
На території України історія появи мистецтв постмодернізму має проміжок в розвитку як і створені роботи митців. Нові ідеї та філософію неможливо було
виразити як продовження ідеології СРСР, тому на
все нове накладалося табу. Результатом таких обставин став брак достатньої кількості задокументованих
мистецьких подій та фактів їхнього збереження. Все
те, що відбувалося у період 1970-х — 1980-х в тогочасному українському мистецтві існує переважно
тільки у спогадах митців, які наважувалися вдатися
до творчих експериментів. Угорський письменник Д.
Ійєш слушно зауважив: "Минуле також треба створити. Епоха стає минулою, якщо вона зафіксована…
Погано зафіксоване, воно воскресає, повертається,
постійно заважає людині" [35, 5]. Глибоке вивчення та
детальне дослідження цього маловідомого для періоду в історії формування українського мистецтва стає
єднальною ланкою між мистецтвом постмодернізму
та модернізму, який намагався утвердитись на території України, хоч і не у стандартний спосіб [75, 111].
О. Архипенко притримувався думки, що мистецтво,
як і політика, має антагонізми, улюбленців, але за-
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значив: "Час і якість відфільтровують мистецтво від
наклепів і перекручень. Довершений твір мистецтва
своєю власною якістю рано чи пізно автоматично усуне всі перешкоди і переживе шкідників" [30, 102], —
жодна теорія в мистецтві не може існувати без попередньої практики. "Навіть у житті розламаної цеглини
є духовність і краса" [30, 101] — розглядаючи слова
митця відносно проблем інсталяції, то стає зрозумілим якими принципами керуються у створенні своїх
робіт сучасні митці. У ХХ ст. в Україні, колишній частині
УРСР, почали з'являлися новаторські задуми, їх представляли за кордоном, але в рамках відмови від національної належності. Яскравим задокументованим
свідченням цього є Венеційська бієнале 1910 року,
про яку український дослідник О. Сидор-Гібелинда
зазначає: "Дві картини Мурашка — не єдиний слід на
Венеційській бієнале. [75, 112].
В епоху активного розвитку акціонізму з’являються
і перші спроби робити якісні інсталяції в Україні. У цьому контексті Гліб Вишеславський наводить приклад
облаштування приміщення режисера Сергія Параджанова на початку 1960 років. Коли режисер наповнював простір власної квартири декораціями до «Тіней
забутих предків». Ще один приклад – «Вагон» (1972
року) Бориса Лобановського. В більшості інсталяційні об’єкти 1970-х початку 1980-х в Україні були
представлені творами Леоніда Войцехова: серія «Нафталінові носи», «Фігури, що розгортаються», «Перст
вказівний», «Килим на бігуді» [65, 170].
Середина XX ст., стала знаковим періодом для
українського мистецтва, оскільки відбувалися масові
арешти, митці вимушені імігрувати та мовчати, але ті,
котрі залишились, власними силами втілювали ідеї, які
не були схожими на все те, що робили раніше, частково заперечуючи попередні здобутки. 1980-1990-х
роках постмодерністські течії активно ввійшли в українське мистецтво, але вже понад тридцять років існували у інших країнах. Окрім Одеси та Києва інсталяції
починають створювати у Івано-Франківську, Харкові
та Львові. Але тривало воно недовго, оскільки влада
СРСР категорично не дозволяла нічого, окрім соцреалістичного мистецтва, тому у новітніх жанрах появилась величезна прогалина — більшість митців повернулись до звичної скульптури і живопису [65, 170].
До прикладу, у Київському художньому інституті
1973 року з'явилася брошура із зображенням "Ґерніки" як знак пам'яті про смерть П. Пікассо. За словами І. Шумського: "Хтось вивісив некролог…десь
в той час помер Пікассо, але це було років 10 після
його смерті" [75, 20], — і один з членів викладацького складу його одразу зірвав на очах студентів. Але
інформація про рухи в мистецтві все одно просочувалася "воно літало в повітрі" [75, 120], і поволі зміни
відбувались. Інсталяційними практиками у Львові на
межі 1980 – 1990 років активно займалися мистецькі угрупування: «Центр Європи», галереї «ГалАрт»,
учасники фестивалю «ВиВих» (1990 – 1991). Серед
авторів слід відзначити Юрія Соколова («Енциклопедія», 1988); Андрія Сагайдаковського («Стілець на
столі», 1988). Але особливо плідною роботою у ті
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часи запамятався Платон Сильвестров: («Похорон
епохи», 1990, «Чорний квадрат», 1990, «Вішалка»
(1989) [3, 135]. Інсталяційна історія івано-франківських митців, яка була представлена когортою Володимира Мулика, Ярослава Яновського, Мирослава
Яремака, Юрія Іздрика. Їхні твори були експоновані
на виставках в галереї «S-об’єкт», гурту «St.Art». У
експозиціях івано-франківського фестивалю сучасного мистецтва «Імпреза» інсталяції завжди були незмінним явищем. [6, 135]. У Києві до жанру інсталяцій
зверталися наприкінці 1980-х рр. два відомих художники Олександр Бабак («Колиска для ненародженої
дитини», 1989) і, його тезка, Олександр Бородай. До
цієї когорти долучалися також послідовники київського постмодернізму (Гліб Вишеславський, Дмитро
Кавсан, Анатолій Степаненко, Валерій Ажажа, Олександр Сухоліт, Костянтин Реунов, Олег Тістол), що
знайшло своє відображення в експозиції «Спалах»
(1990) [65, 170-171].
У різних містах України виникали організації, що
практикували сучасне мистецтво до них можна віднести "Центр Європи", "Три крапки" (Львів), "Панорама" (Харків), "Совіарт" (Київ), які не працювали на
комерцію, а функціонували як осередки сучасного
мистецтва. Ці галереї всіма силами вели боротьбу
з владою за право на існування сучасного мистецтва, різноманітного за естетикою, відкидаючи ідеї
соцреалізму. Г. Вишеславський у своїй статті пише,
що галерея "Три крапки" (згодом відома 122 як
"Гал-арт") відкривала глядачам тогочасне андеґраундне мистецтво, репрезентувала нову ґенерацію
митців, незалежно від естетичної спрямованості
їхніх творів [11, 89].

На "Салоні мистецтв" у приміщенні готелю "Дністер" (1988 р.) під керівництвом Ю. Соколова було
проведено кілька виставок, які показували те, що
вважали табуйованим раніше. Серед них найбільш
цікавою в історії сучасного мистецтва була виставка інсталяції "Театр речей, або екологія предметів"
(листопад-грудень 1988, куратор Ю. Соколов). Спорідненість з перформансом та інсталяцією можна
простежити у творчості київського митця Ф. Тетянича, для якого ні простору, ні часу не існувало: "Вважаю усе своє життя одним єдиним перформансом,
у якому я на планеті Земля і взагалі в нескінченності
вибудовую своїми творами та їх розповсюдженням
у засобах масової інформації, зокрема у телебаченні, єдину величезну інсталяцію "Біотехносфера
Фрипулья" [50 102]. Ф. Тетянич працював створюючи незвичні інсталяції-"фрипульї", доповнюючи їх
перформансами в епатажному вбранні, виступав на
вулицях, у галереях, поважних музеях, на всесоюзних з'їздах художників, руйнуючи усталені смаки й
стереотипи [50 121].
Злам 1980-х — 1990-х років через падіння режиму, цікавість і культурну потребу сформував актив
мистців, які займалися концептуальним мистецтвом,
інсталяцією. Безумовно, таку ситуацію не могли не
помічати і мистецькі навчальні заклади, тенденції
перформансу, інсталяції проникали в це середовище. А. Максименко посеред інших виділяє дипломну
роботу О. Воронка і О. Фурдіяка "Вовки" на кафедрі скла — інсталяція у подвір'ї ЛАМ: холодні скляні
образи вовків і вогонь довкола; діяльність студентів
на кафедрі монументально-декоративного живопису
сприяла перетворенню ЛНАМ на заклад, де сучас-

Ф.Тетянич, інсталяція «Біотехносфера», 1980 р.
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не мистецтво розвивалося (В. Довгалюк і Г. Куц). На
той час це був потужний творчий коловорот, один з
кроків, щоб вийти із статусу пострадянського мистецтва, стати конкурентноспроможними з Європою
[75, 120-130].
Консервативність починає послаблюватися у ХХІ
столітті; ситуація у ЛНАМ змінюється. У навчальному
процесі у Львові все частіше семестрові та дипломні
роботи постають у формі інсталяцій, тому А. Максименко схиляється до впровадження практики сучасного мистецтва у ЛНАМ, бо "так постає по-новому
мисляче суспільство". Було багато експериментів,
але не всі вони отримали підтвердження, продовження, навчальний інтерес, тому відбувається так, що
пошуки себе "відбуваються поза академією — має
відбутися випробування часом" [75, 120-130].
Піковим для формування нових жанрів та підходів
до творення нового мистецтва, на наш погляд, став
1993 рік. Саме цього року відбулися важливі події,
які визначатимуть культурне життя міста впродовж
1990-х, а почасти мають вплив і на сьогодення. На
той момент художники вже сміливо працювали у таких жанрах сучасного мистецтва, як перформанс, інсталяція, ленд-арт, гепенінг чи кінетичне мистецтво.
Такі мистецькі форми, як твори в розвитку (незавершеність твору, а радше його тривале розгортання),
відео-мистецтво, текстові маргіналії, анаморфози чи
енвайронмент стали частиною творчого апарату багатьох «нових», і вже не настільки лякали «старих». Тим
не менше, творці, що переходили в табір «контемпорарі», потрапляли під приціл старих як світ запитань:
Чим «є», а чим «не є» мистецтво? Яким є стосунок
між твором і реципієнтом? Чи досі важливою є якість

твору мистецтва, чи радше його суть? Що таке «нові
медіа» і чи повинне мистецтво використовувати нові
інструменти? Чи мистецтво має практикуватися лише
як естетика, чи все ж мистецтво має перетворитися
на життя? Як мистецтво співвідноситься із навколишнім світом і автором, чи твір і далі належить автору?
Чи досі є автор, чи він уже помер? [76.].
Наприкінці 1990 – середини 2000-х років суспільство вже перестало сприймати інсталяції як шокуюче
явище. Все важче стає провокувати та здивовувати
глядача. Кількість художників, що зверталися до інсталяції зростала. Інсталяція поступово починає виходити
із галерейних та міських просторів на вулиці. Активний
розвиток інсталяційних проектів в Україні починається
в середині 2000 і триває донині. Для цього етапу характерним є подальший розвиток інсталяційних творів, їх
побудова у найнесподіваніших просторах, починаючи
від традиційних музеїв до представницьких установ та
офісів. Інсталяція наповнює середовище міст і сіл, поєднується із найрізноманітнішими об’єктами середовища. Практично в кожному великому місті реалізуються
інсталяційні проекти різної тематики, зокрема, надзвичайної популярності серед митців та глядачів набуває
екологічна та урбаністична тематика. Серед таких
проектів слід відокремити твори Тамари та Олександра Бабак. Особливістю цього періоду в українських
містах є інсталяції, виконані в техніці палаючої керамічної скульптури: «Спалах» (Полтава, 2009), «Скіфія. Скіф
і Я» (Нікополь, 2015 – 2017) [65, 172].
Прикладом реалізованих проектів цього етапу можна
назвати інтерактивну інсталяцію «Часові розрахунки»,
створену для проекту «МУХі – 2015» львівською художницею Яриною Шумською. У цій роботі підсилюється

Ю.Соколов, «Театр речей, або екологія предметів», 1998 р.
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невидимий ефект розрахованого, порахованого, недорахованого часу, що постійно оточує кожну людину
щодня. «Звертаючись до рахівниці, уявляється один з
елементів обчислювальної системи, котрий в сучасному світі технологій вважається застарілим, але досі
залишається дієвим. Презентована робота – натяк на
ситуацію завчасної визначеності й обмежень, котрі існують поза загальними інтенціями волі й ідейної свободи. Кістки цукру, завішані на нитках у горизонтальному
положенні, нагадують рахівницю, але стають абсурдом,
оскільки здатні пересуватися лише на завчасно визначені вузлами відстані. Використовую цукор і саме таку
його форму, оскільки цей матеріал притаманний моїй
творчості, окрім того існує як привабливий простий
елемент, котрий часто з’являється у нашому повсякденні, але легко може перетворитися у надмір і стати
нудним, що змушує бути на межі передозування. Циферблат – кожна ідеальна система має свої недосконалості, неточності. Але саме вони творять ту гармонію,
яка дозволяє помічати щось більше ніж матеріальні
якості і їх удосконалювати. Тут у кожній вертикалі з’являється неточність вимірів, що додає гнучкості візуальному вигляду роботи), але підкреслюючи силу земного
тяжіння, нагадує про абстрактне тяжіння світу до часу
і залежність від нього» [65, 173].
Одна із знакових та надзвичайно ємоційних інсталяцій у Києві, яку відкрили до дня річниці Чорнобильської катастрофи у підземному переході відбулася у
2016р. Нові документи та факти трагедії організатори
розмістили на стінах, підлозі та стелі переходу. Зі звітів КДБ, яке вело нагляд за ЧАЕС з моменту її будівництва, дослідники зрозуміли, що справжньою причиною катастрофи стало системне недбальство, про яке
комуністичне керівництво знало і нічого не робило.
До Міжнародного дня зниклих безвісти, присвяче-
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ну тим, хто зник та їхнім сім’ям по всій Україні, Дарина
Кольцова відкрила арт-інсталяцію «Новин немає, але
я не вірю» 2017р. Понад 1500 тисячі осіб вважаються
зниклими безвісти з початку збройного конфлікту на
сході України. Лабіринт створений на основі реальних історій, як нагадування про те, що не можна забувати про
них, щоб відвідувачі зрозуміли той психологічний стрес,
біль та відчай тих людей, які хочуть знати, що сталось
з їхніми близькими та кожного дня чекають їх додому.
Інсталяція дає можливість розкрити багатозначність
кожного предмету навколо нас, показати нам її характер та таємний та скритий сенс. Художники не завжди
вибирають щось красиве і шокуюче тому, що кожен
предмет в цьому напрямку вже є унікальним. Пошук
символів та суті в світі – ось в чому головний сенс
інсталяції. Вона пропонує нам стати нею, проникнути
всередину та дізнатись її призначення. Особливість
сучасного мистецтва полягає в тому, що у кожна людина може знайде всій символ та значення. Тому інсталяція як творчість є досить винятковоюю. Всі ми
різні, тому сприймаємо все індивідуально.
РОЗДІЛ 2. Час як ефемерне поняття у
просторі та житті людини.
Час – це те, з чим ми маємо справу кожного дня
і поділяємо його на минуле, сьогодення та майбутнє. Він втілюється в наш досвід, тому майбутнє стає
справжнім, а справжнє – минулим.
Тема дипломної роботи «Час» обиралась не просто,
адже в один момент почались роздуми про те, чи
взагалі існує час? Чи має він початок і кінець? Як він
впливає на автора? Чому він так швидко минає? А,
можливо, його немає зовсім? Адже майбутнє ще не
прийшло, минуле вже пройшло, а ця сама мить – це
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просто межа, яка розділяє нас? Найбільш реально ми,
на наш погляд, відчуваємо справжнє, не замислюючись про те, що велика частина того, що ми називаємо «справжнім», за фактом вже є минулим.
Час – це найголовніша цінність нашого життя, в якому є різні події та обставини, які впливають на наші
спогади або плани на майбутнє. Він може змінити людину або в кращу, або в гіршу сторону. Він допомагає пережити важкі життєві потрясіння. Час постійно
забирає старе та приносить нове і несподіване, але
підпорядкувати його собі ми не можемо, бо нічого не
залежить від нас. Ми просто можемо виробити правильне ставлення до нього. За час, який ми живемо на
землі, ми повинні встигнути багато: домогтися поставленної мети, дізнатися своє призначення, залишити
після себе добру пам'ять.
У дипломній роботі створено час, як відрізок життя.
Час, який прожито та той невідомий для нас попереду,
події та спогади, які змінюють погляди, цінності та інтереси. Ідея теми прийшла не спонтанно, коли в один
момент зрозуміла, що час «біжить» і він не підвладний
мені і нікому іншому, тоді почались роздуми, а чи правильно ми його витрачаємо та скільки ж зроблено і
пройдено. Представлена робота була створена, опираючись на асоціативний ряд, що був сформований
на основі власних роздумів та спостережень (іл. 5).
Робота над дипломом розділилась на декілька етапів. Для початку збиралась теоретична інформація,
розроблялись ескізи уявлення та подача ідеї, пошук та вибір матеріалів. Ескізування є невід’ємною
частиною етапу творчого пошуку, який представляє
важливий структурний ланцюг формування творчого
процесу. На цьому етапі вирішуються основні питання
конструктивного та композиційного характеру. Розробляючи ескізи ми намагалися відповісти на поставлені
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питання, використовуючи прості форми, мінімум кольору та простоту сприйняття, тому звернулися до такого напряму в мистецтві як мінімалізм, для того щоб
виявити фундаментальну основу об’єкту зображення
людини в часі, та зосередити на цьому основну увагу.
Основне завдання композиції полягає у такому розташуванні фігур зображення, при якому його сюжетно
важливі об’єкти стануть для глядача центром уваги.
Композиція є зосередженням ідейно-творчого початку задуму, що дозволяє авторові твору мистецтва
цілеспрямовано організувати головне і другорядне,
домогтися максимальної виразності змісту і форми в
їхній образній єдності та цілісності.
Для даної ідеї та концепції найвдалішим інструментом стала інсталяція, яка містить в собі предмети
ужиткового характеру (годинники), що з одного боку
може бути функціональним, а з іншого наповнене
концептуальним змістом. Після обраної подачі почались розробки креслень для точного виготовлення та
вибір матеріалів. Насамперед, інсталяція є формою
концептуального мистецтва – жанру, в якому «ідеї»
і «вплив» вважаються більш важливими, ніж якість
готового «продукту» або «твору мистецтва». Мистецтво інсталяції є чисто тимчасовим твором, але його
послання і поняття, що стоїть за ним, залишаються
надовго. Оскільки установка зазвичай дозволяє глядачеві входити та переміщатися навколо налаштованого простору та взаємодіяти з деякими його елементами, вона надає глядачеві зовсім інший досвід. Якщо
традиційне мистецтво дозволяє оцінити майстерність
художника, інсталяція дозволяє нам відчути «твір
мистецтва» і, можливо, навіть переосмислити наше
ставлення і цінності. Як і в усіх загальних формах концептуального мистецтва, ми були більше стурбовані
презентацією свого повідомлення.
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Дзеркала та скло – це чудовий матеріал для того,
щоб надати роботі легкості, чистоти, як в прямому так
і переносному значенні. Вони дозволяють отримати
візуальні ефекти в роботі, тим самим надаючи їй просторовості. Використання дзеркальних відображень в
дипломній роботі, як багатозначний спосіб розкриття
сценарної ідеї. Образи дзеркала є засобами виразності, що збагачують мову, та несуть навантаження
для осмислення, сприйняття та інтерпретації відтвореної роботи, а також для привернення уваги глядача та володіння над його сприйняттям. Зіставлення
особливостей з конкретним матеріалом необхідно,
коли мова йде про сучасний мистецький синтез. Це
збагатило, удосконалило і допомогло знайти виразні
засоби, як для традиційного годинника, так і концептуального вирішення. Простежуючи взаємозв'язок
з використанням двох дзеркал за своєю візуальною
мистецькою природою, можна визначити розвиток «візуального порталу», як символу нескінченності
часу, як коридор по якому ми йдемо по життю (іл. 6).
Для цієї роботи дзеркало служить самопізнанням автора, який сам вивчає свою зовнішність, пізнає свій
внутрішній світ вірувань, переконань, страхів, радощів
і печалей, які були пройдені протягом життя та чекають попереду. Дзеркальний годинник та звичайне
дзеркало стоять навпроти одне одного і тому коли
ми дивимось на годинник, то час іде правильно, що є
символом майбутнього, а коли ми поглянемо у відображення, то побачимо, що стрілки рухаються назад
і трактують це, як минуле.
Наступним важливим елементом є світло, яке підсвічує годинник зсередини, цифри це - символ усвідомлення у часі. Адже, кожна наступна година, як
пісок відміряє час кінця. Світло завжди асоціюється
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в людей з надією. Недаремно побутує вислів: «Світле
майбутнє» «світла година». Це те до чого прагне кожен. Та чи кожного воно чекає?!
Центральним елементом композиції є три прозорі силуети людини (створені з постаті автора), які
знаходяться поміж обома дзеркалами і є символом
теперішнього, що є тонкою гранню між минулим і
майбутнім. Силуети, немов розчиняються в цих часових рамках, символізуючи неминучість. Це думка
про те, що час проходить крізь нас залишаючи тільки
спогади. Людина є унікальна духовна істота в просторово-часових структурах, носій величезної кількості
інформації, котра проходить крізь призму часу. І хоча
може здатися, що концепція роботи схиляється до
песимістичного настрою безпорадності людського
буття, та це не так. Вона слугує нагадуванням того,
що кожна секунда дається лише раз у житті і не варто
витрачати цей неоціненний скарб даремно, адже нікому з нас ніхто її не поверне .
Годинники та силуети експонуються на алегоричній
дорозі життя. Ця дорога зі скла на якій символічно вигравірувані дати, слова та події. Не написані, а створені гравером, руйнуючи гладь поверхні. Адже все, що
відбулося залишає глибокий слід у свідомості людини
і неможливо стерти досвід отриманий в минулому. Це
все і творить наше майбутнє, а разом з тим впливає
ще дуже багатьох осіб. І якщо усвідомити цю відповідальність за кожен вчинок і слово, які безповоротно
міняють хід історії можна досягти миру.
Зв'язок часу і дороги життя є основним предметом
у цій інсталяції. Метою є показати, що кожен із нас
має свою дорогу та відведений на ній час і ніхто не
знає коли він зупиниться. Коли ми думаємо, що часу
ще дуже багато, то його насправді дуже мало. В ди-
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тинстві ми всі хочемо подорослішати, пізніше знову
спішимо, оглядуючись в минуле розуміємо, що найпрекрасне і є зараз! В цю ж секунду! Ніхто не вибирає
час, в ньому просто живуть і не потрібно на нього нарікати та жалітись. Не потрібно бігти кудись, потрібно просто жити тут і вже, насолоджуватись кожним
моментом в житті, цінувати кожну дану нам хвилину
і тільки тоді ми навчимося керувати своїм часом та
життям.
Мистецтво відіграє велику роль у нашому житті
доти, доки воно змушує нас висловлюватись про
важливі проблемами і речі, що відбуваються навколо
нас та хвилюють свідомість людини і не залишають
байдужими. Воно служить засобом самовираженням
художника та говорить з нами своєю особливою мовою, якої потрібно навчатись, щоб її розуміти. Мистецтво, на відміну від усіх інших видів діяльності є виразом внутрішньої сутності митця і його цілісності з ним.
ВИСНОВКИ
Проаналізувавши весь дослідницький матеріал наукової роботи можна зробити висновки, що інсталяція
може запропонувати для глядача певний символ, та
відкрити багатозначність кожного предмету навколо,
показує нам скриті замисли. Її функцією є викликати
емоції у людини, показати нове бачення на звичні та
буденні предмети. Також з її допомогою можна акцентувати увагу на складних та масштабних проблемах. В
цьому і є її ексклюзивність. Інсталяція не просто об’єкт
у просторі, вона має здатність заповнювати його цілісно та органічно. Також, дає митцю абсолютну свободу
дій і не обмежує правилами. Розгянувши взаємодію
мистецтва та інсталяції, можна зрозуміти, що вплив
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нових технологій безумовний. Неоднознаючною є тільки проблема оцінки такого впливу. Фахівці культури і
мистецтва по різному розділяють думки, щодо нового
виду творчості. Одні сприймають і вважають це великим кроком у розвитку, що новий вид є невловимим і
багатозначним, інші вважають його як занепад.
Створивши інсталяцію на тему «Час», автор передується ціллю привернути увагу глядача, змусити
знайти суть в самих звичних для нас дзеркалах та годинниках. Достатньо просто відшукати суть кожного
елемента.
Інсталяція покликана продемонструвати плинність
нашого часу, який “біжить” і ми разом з ним. Що він
є формою свідомості, в основі якої є відображення
дійсності. Представлена робота була створена опираючись на асоціативний ряд, що був сформований
на основі власних роздумів та спостережень. Оскільки
основною спільною концептуальною темою є «Я, ми»,
пішло переосмислення того, що на кожного нас впливає і стає індивідуальною темою.
Дана робота закликає глядача зазирнути у себе
глибше, стати частиною своєї власної інсталяції під
назвою «Життя», задуматися над вічними питаннями,
що віками тривожили допитливий людський розум:
Що є час? Що є ми в контексті часу? “Час минає!»
— звикли ви говорити внаслідок усталеного невірного поняття. Час вічний: минаєте ви!” ( Сафір Моріц
Готліб). [77.]
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