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Комісія Раков(Racow Commission) започаткована в 
1986 році Музеєм скла у Корнінгу (Corning Museum of 
Glass) з метою підтримки розвитку художнього скла.
Кожного року Комісія надає фінансову підтримку 
художникам, роботи яких відрізняються інноваційними 
та сучасними характеристиками. Основною мотива-
цією фонду є заохочення до пошуку нових  техноло-
гічних моментів та вдосконалення технічних прийомів, 
які художники, можливо, не змогли б вдосконалювати 
через фінансові обмеження. Протягом багатьох років 
одержувачі премій варіювались від нових до вже 
відомих митців. Зараз комісія присуджується профе-
сійним художникам, роботи яких ще не представлені 
у колекції музею. Будь-який художник з будь-якої 
країни, що працює у склі, має право на участь, але 
офіційної процедури подання заявки не існує.
Підтримка Комісії Раков надається також для на-
уковців, які досліджують історію скла. У бібліотеці 
Джульєтти К. та Леонарда С. Ракова, заснованій у 
складі Музею скла Корнінга в 1951 році, зберігаєть-
ся найповніша у світі колекція матеріалів про мисте-

цтво скла, технології виготовлення та історію. Спеці-
альні колекції та архіви бібліотеки Ракова охоплюють 
матеріали, починаючи від середньовічних рукописів 
про скло і закінчуючи мате ріалами сучасних худож-
ників-склярів. Спеціальні колекції та архіви включа-
ють рідкісні книги, колекції рукописів, дизайнерські 
креслення, серійні книги, фотографії та ефемери, 
а також історичні записи музею скла у Корнінгу. В 
даний час Бібліотека налічує понад 210 колекцій 
рукописів, що документують колекціонування скла, 
виробництво та промисловий дизайн американських 
скляних предметів декоративного мистецтва, окремі 
кар’єри художників-склярів, археологічні розкопки 
та організації, орієнтовані на скло. Будучи малові-
домою на території України, Комісія Раков потребує 
ґрунтовного аналізу основних векторів її діяльності, 
історії заснування та впливу на формування студій-
ного скла і не тільки.
Мета. В статті досліджується вплив Фонду родини 
Раков на розвиток художнього скла в світовому кон-
тексті, описуються ключові засоби підтримки худож-

Р у с л а н  Л у ч к а
Вплив Фонду родини Раков Музею скла у Корнінґу 

на формування сучасного студійного скла

ників та науковців. Проводиться аналогія інституцій 
та фондів в Україні, які працюють над підтримкою 
художників-склярів.
Завдання. Відповідно до мети були поставлені 
наступні завдання: дослідити вплив Фонду роди-
ни раков на розвиток скла; описати принципи та 
критерії щодо художників яким надається фінансова 
підтримка фонду; проаналізувати твори художників; 
навести паралелі щодо існуючих премій для митців 
які працюють зі склом в Україні. Розглянути тему 
кваліфікаційної роботи комплексного проектування 
лінії предметів художнього скла “ЛУРУ-ЛУРУ-ЛУ”.
Аналіз останніх досліджень. Провівши досліджен-
ня варто зазначити, що для України діяльність Комісії 
Раков є новою, на українській мові не було виявлено 
жодного друкованого видання, яке було б присвяче-
не цій темі, проте в контексті формування студійного 
скла це був важливий етап в розвитку скляної інду-
стрії. Слід зауважити що Комісія Раков підтримуєть-
ся та входить до складу музею скла у Корнінгу, про 
який неодноразово згадує М. Бокотей в методичних 
рекомендаціях “Міжнародний рух студійного скла”.
Враховуючи новизну теми дослідження та відсутність 
широкого наукового аналізу зі сторони українських 
дослідників, домінуючими ресурсами стали каталоги 
виставок, інтернет-статті та інтерв'ю самих художни-
ків, лауреатів нарогоди Комісії Раков.
Об’єктом дослідження є діяльність Комісії Раков 
(Rakow Commission) при музеї скла у Корнінгу (США).
Предмет дослідження. Художники які отримали 
підтримку фонду та науковці які отримали можли-
вість використовувати ресурси бібліотеки Раков в 
дослідницьких цілях.
Методи дослідження. Дослідження побудоване на 
емпіричних та теоретичних методах. Проаналізовано 
електронну сторінку бібліотеки Раков, каталоги жур-
налу New Glass Review, електронну сторінку фонду 
та музею Корнінг загалом. Переглянуто відео матері-
али інтерв’ю з лауреатами Комісії Раков. Проаналізо-
вані українські дослідження які описували музей скла 
у Корнінгу, та рух студійного скла. 

РОЗДІЛ І. Бібліотека Раков музею скла у Корнін-
гу як науково-дослідна платформа в історії скла. 
Коли музей був заснований в 1951 році, частиною 
його місії було зібрати “найповнішу існуючу довідко-
ву бібліотеку зі скла”. Основою початкової колекції 
була довідкова бібліотека “Стюбен Глас”(Steuben 
Glass) у Нью-Йорку, яка містила 500 книг, каталогів 
та періодичних видань про античне, європейське та 
американське скло.
Сьогодні колекція зросла до 500 000 друкованих 
видань, у тому числі 75 000 томів понад 50 мова-
ми, тисячі дизайнерських креслень, фотографій та 
архівів, а також понад 300 000 цифрових файлів. 
Бібліотека Ракова збирає матеріали з усіх куточків 
світу будь-якою мовою та в будь-якому форматі, 
якщо це стосується мистецтва скла, науки, історії та 
виготовлення скла.
У червні 1972 року через нестабільне локальне роз-

ташування музей було затоплено ураганом. Колекції 
опинилися під водою, 600 рідкісних книг були вкриті 
брудом та осколками скла. Половина всієї колекції 
бібліотеки була пошкоджена в результаті повені.
Співробітниками було прийняте рішення заморози-
ти затоплені матеріали щоб запобігти додатковим 
пошкодженням, які могли бути спричинені гниттям та 
зростанням цвілі. Осушення, очищення та відновлення 
у співробітників та волонтерів зайняло 2 роки, було 
врятовано близько 7 000 заморожених книг. Керолін 
Хортон, провідна консерваторка, якій було доручено 
рідкісні книги для реставрації. Процес був надзви-
чайно складним і потребував численних процедур 
розбирання, миття, знекислення та відновлення.
У 1977 році Музеєм було оголошено плани значного 
доповнення Бібліотеки. Обдумано дизайн нового 
приміщення який розмістив колекції на верхньому 
поверсі, вище рівня повені. У 1980 році наступне 
доповнення зосередило Бібліотеку в самому центрі 
галерей Музею.
У 1984 році бібліотеку було названо Дослідницькою 
бібліотекою Джульєтти К. та Леонарда С. Ракова на 
честь подружжя, чий інтерес до скла зробив великий 
внесок у колекції музею.
Протягом наступних 15 років колекції зростали 
настільки швидко, що зберігання поза сайтом стало 
необхідним. У відповідь Музей почав планувати 
чергове розширення. У березні 1999 р. Бібліотека 
переїхала тимчасово до будівлі барона Штубена, 
де вона знаходилась до відкриття нинішньої будівлі 
Бібліотеки в червні 2000 р.
Нещодавно відремонтована офісна будівля Корнін-
га забезпечила гарний та функціональний простір 
для бібліотечних колекцій та дослідників. Проте цей 
новий простір швидко заповнився протягом наступ-
них дев'яти років, і співробітники почали планувати 
додаткове оновлення.
У 2010 році було встановлено найсучасніші компактні 
стелажі, що дало Бібліотеці потужність розширення 
на 300 відсотків і максимізувало простір для зберіган-
ня. Нові стелажі також дозволили бібліотеці надавати 
гнучкі можливості для зберігання всього: від сірни-
кових коробок до вітражних мультфільмів великих 
розмірів, від рідкісних книг до жорстких комп’ютерних 
дисків. Бібліотека продовжує надавати доступ до 
великих ресурсів про мистецтво та історію скла через 
колекції та послуги.
Основною діяльністю фонду є проведення грантових 
програм та резиденцій. Музей скла Корнінга спонсо-
рує грант Ракова на дослідження скла, який надає 
одну або кілька річних премій на загальну суму до  
25 000 долларів. Програма стала можливою завдя-
ки щедрості покійного доктора та місіс Леонард С. 
Раков, які були співробітниками, друзями та благо-
дійниками музею. Метою цього гранту є сприяння 
науковим дослідженням історії скла та виготовлення 
скла від античності до середини 20 століття з будь-
якої точки світу. Дисципліни, що перетинаються з 
дослідженнями скла, можуть включати, археологію 
та антропологію, історію мистецтва, охорону приро-
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ди та історію науки та техніки. Варто зазначити що 
бібліотека оцифрувала чимало важливих примір-
ників, що значно спрощує процес дослідження для 
осіб з різних країн світу. Придбати будь-яку книгу в 
електронному варіанті, можна на електронній сторін-
ці Бібліотеки Раков.

РОЗДІЛ ІІ. Стипендії Комісії Раков для худож-
ників-склярів і їх вплив на розвиток сучасного 
скла. Окрім ведення наукової діяльності не менш 
важливим є підтримка молодих художників-склярів. 
В 1986 році Музеєм скла у Корнінгу було засновано 
Комісію Раков (Racow Commission) з метою підтрим-
ки та розвитку новаторських ініціатив художників, які 
працюють зі склом. 
Аналогічно як і для науковців, які вивчають історію 
скла, ця програма забезпечує $ 25 000 щороку, ху-
дожникам які досліджують скло з практичної сторони, 
винаходять нові технологічні моменти, працюють та 
вдосконалюють традиційні навики чи надають склу 
нового концептуального значення. Кожна робота 
номінована на премію залишається в колекції музею, 
таким чином поповнюючи їхні фонди.
Премія стала можливою завдяки щедрості покійних 
доктора та місіс Леонард С. Раків, які зробили вели-
кий вклад в розвиток та дослідження скла. На жаль, 
серед доступних джерел не вдалося отримати де-
тальнішу біографічну інформацію щодо родини Раков, 
але результати їхньої діяльності безумовно важливий.
Комісія Ракова закликає художників, які працюють 
у склі, заходити в нові галузі. Робота зі склом потре-

бує значних фінансових вкладень, через які часто 
талановиті та прогресивні художники завершують 
свою кар’єру, тому для вирішення цього питання і 
була створена фінансова підтримка родини Раков. 
Протягом багатьох років одержувачі варіювались від 
нових до відомих художників. Зараз комісія присуджу-
ється професійним художникам, роботи яких ще не 
представлені у колекції музею, тобто це говорить про 
те що основним пріоритетом у виборі кандидата на 
премію вибіркове журі надає перевагу новим іменам. 
Будь-який художник з будь-якої країни, що працює 
у склі, має право на участь, але офіційної процедури 
подання заявки не існує. Провівши аналіз публікацій 
журналу New Glass Review можна зробити наступні 
висновки щодо присудження премії Комісії Раков. 
Видання New Glass Review, флагманське видання 
музею скла у Корнінгу- це міжнародне дослідження 
художнього скла. Випущений у 1979 році, New Glass 
Review став щорічним еталоном для сучасного скла, 
що підтверджує інновації, спритність та творчість ху-
дожників, дизайнерів та архітекторів, що працюють 
у цьому складному матеріалі. Кожного року спеці-
альне журі обирає сотню кращих робіт з цілого світу 
а вже згодом Комісія Раков призначає свою премію 
одному із цих учасників.
 З початку заснування Комісії Раков було наго-
роджено спеціальною премією 34-х художників та 
художниць, серед яких Дуглас Андерсон (США), 
Тутс Зінскі (США), Діана Хобсон (Великобританія), 
Любов Іванівна Савельєва (Росія), Хіросі Ямано 
(Японія), Жаклін Ірен Ліллі (Франція), Фріц Драйсбах 

(США), Урсула Гут (Німеччина), Іржі Гарцуба (Чехія), 
Ліно Тальяп'єтра (Італія), Енн Вольф (Німеччина), 
Майкл Шайнер (США), Клаус Моє (Німеччина), 
Джосія Макелхені (США), Йоичи Охіра (Японія), 
Джилл Рейнольдс (США), Престон Сінгетлері (США), 
Сільвія Левенсон (Аргентина), Ніколь Чесні (США), 
Тім Едвардс (Австралія), Дебора Мур (США), Зора 
Палова (Словаччина), Ізабель Де Обалдія (Панама, 
США), Люк Джеррам (Великобританія), Ен Гарднер 
(США), Стеффен Дам (Данія), Ендрю К. Ердос (США), 
Ембер Коуен (США), Бернхард Шобінгер (Швеція), 
Тадеус Вулф (США), Карлін Сазерленд (Шотландія), 
Руї Сасакі (Японія), Девід Колтон (США).
Кожен з вище перерахованих художників відзначив-
ся новаторством в технологічному, концептуальному 
чи візуально оригінальному плані виготовлення скля-
них об’єктів. Жодна із перших премійованих робіт не 
втратили своєї актуальності і до сьогодні, а подекуди 
навпаки, залишається взірцем для наслідування. 
Виходячи із власних суджень особливої уваги хочу 
надати наступним митцям та їх творам. 
Художниця Тутс Зінскі (США) стала лауреаткою 
премії Комісії Раков в 1988 р. з роботою “Pajaritos 
en la Cabeza і Cabellos de Angel” ("Tierra del Fuego" 
Series) (іл. 1).
Роботи відрізняються особливим технічним підхо-
дом, в якому тисячі кольорових склониток спі-
каються в одне ціле. Тутс Зінська будує аморфні 
тривимірні полотна, що не піддаються категоризації, 
візуальний ефект її робіт рухається в напрямку, де 
зустрічається живопис, скульптура та декоратив-
но-прикладне мистецтво. Для Зинської важливим є 
колір, який відображає і визначає емоції, настрій та 
переживання. Її вибір є суб’єктивним, інстинктивни-
ми, натхненним її подорожами та обгрунтованими 
кольорами природного світу.
Свою унікальну техніку «малювання» кольоровими 
скляними нитками Тутс Зинська розробила на по-
чатку 1980-х. Процес створення роботи проходить в 

три етапи. Перший: тисячі різнокольорових скляних 
ниток вона викладає на термостійку основу в му-
фельній печі і спікає їх в одне ціле. Після охолоджен-
ня, наступним етапом іде провисання(під дією тем-
ператури) попередньоспечених частин в металевій 
формі. Для того щоб робота отримала довші стінки, 
заготовки перевертають догори дном і нахиляють 
над конусоподібною чи іншою потрібною формою. В 
момент коли скло достатньо м’ягке, використовуючи 
спеціальне спорядження, руками надається форма 
майбутнього виробу.
Наступним, не менш цікавим художником є Джосі 
Маккелхені з роботою “Без назви (білий)” (“Untitled 
(White)”), це інсталяція яка включає в себе чималу  
кількість ужиткових предметів білого кольору (іл 2)
Джосія Макелхені - досвідчений склодув, який глибо-
ко поважає традиції та історію ремесла. Він створює 
інсталяції скляних предметів, натхненних мистецтвом 
чи історією скла, часто використовуючи конкретну 
історичну чи літературну історію як вихідний пункт. 
Його предмети часто представлені злегка або силь-
но вигаданими, псевдо історичними переказами, або 
супроводжуються віршами або вибраними цитатами. 
Його інсталяції не просто контекстуалівзують його 
скляні предмети, а є продуманими композиціями з 
історії мистецтва, філософії та історії.
Зовсім недавно художник відкинув слова на користь 
розповіді, породженої зіставленими формами. “Без 
назви(білий)” віддає данину модернізму та історії 
дизайну скла 20 століття. Вибір кольору Макелхе-
ні - блискучий білий - і цілеспрямована відсутність 
заголовка посилаються на модерністські концепції 
чистоти, поміркованості та простоти. Предмети, 
виставлені у репродукції кабінету міжнародного стилю 
1950-х років, вшановують визнаних у світі дизайнерів, 
які вплинули на Макелхені.
В 2007 р. премія була присуджена Деборі Мур, яка 
представила роботу під назвою “Host IX-Epidendrum” 
що зображує зоряну орхідею. 

Ілюстрація 2. Джосі Маккелхені "Без назви (білий)" / "Untitled (White)"
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Орхідеї роду “epidendrum” є ефіфітними, що озна-
чає, що вони ростуть на інших рослинах. У природі 
бліді, ніжні квіти - здавалося б тендітні та люмінес-
центні - звисають підвішеними до темних стовбурів 
дерев, на яких вони процвітають (іл. 3) 
"Існує довга і чудова історія виготовлення квітів 
зі скла, починаючи від скляних розеток мікен 
бронзового століття і закінчуючи ботанічними 
дослідженнями кінця XIX століття відомих богем-
ських майстрів Леопольда та Рудольфа Блашки" 
- говорить Тіна Олдков, кураторка музею скла 
в Корнінгу [17]. Дебора Мур - одна з багатьох 
сучасних художниць, яка використовує скло для 
вивчення природного світу. Її інтерес до орхідей 
та відданість вивченню рослин та середовищ їх 
існування надає її роботі унікальний та потужний 
фокус. Ми раді додати до нашої колекції роботу 
“Host IX-Epidendrum”, яка є прекрасно задуманою 
та виконаною скульптурою, яка не тільки допов-
нює наші фондові твори, але пропонує новий 
погляд на них ".

Мур працювала у склі з кінця 1980-х років і відома 
своїми комплексними дослідженнями орхідей, дерев 
орхідей та пагонів бамбука. Її роботи варіюються 
від окремих об’єктів до масштабних інсталяцій, які 
зображають споконвічний ліс. "Я не маю наміру бути 
реалістом. Те, що я роблю, це моя інтерпретація"- 
говорить художниця.
Мур народилася в Сент-Луїсі, штат Міссурі, в 1960 
році. Навчалася склоробству в Центрі образотвор-
чих мистецтв Пратта в Сіетлі та в Школі Пільчук в 
Стенвуді, штат Вашингтон. Нещодавно Мур була 
художницею в Музеї скла в Такомі, штат Вашингтон, 
а також була нагороджена резиденцією художника 
в Мурано, Італія. Її роботи виставлялися в Смітсонів-
ському інституті у Вашингтоні, округ Колумбія, та в 
Музеї скла в Такомі, штат Вашингтон.
“Сад забутих і мертвих” художниці Амбер Коуен (іл. 
4). Пара ягнят, лев, двогорбий верблюд і лебідь. Всі 
вони приховані в щільних шарах квітів, візерунчасто-
го листя та квіткових елементів, що утворюють цю 
скульптуру, яка повністю виготовлена із старовин-
ного американського пресованого скла, який Ембер 
Коуен використала в своїй роботі.
Оригінальні предмети із пресованого скла, вклю-
чаючи цукерниці, чашки та тарілки, виготовлені між 
1940-х і 1980-х роками, Коуен підбирає в ощадливих 
магазинах та на блошиних ринках або на інтернет 
сторінках. Коуен розбиває старий скляний посуд, 

забераючи крихітні листочки, фрукти, троянди та аб-
страктні спіралі, шматочки та колоски а потім спікає 
їх в одну композицію.
Перетворюючи щось старе на щось нове, Коуен 
каже, що вона «перевтілює» келих, надаючи йому 
«друге життя». Назва "Сад забутих і 
мертвих" посилається на той факт, що комерційна 
молочна склянка (яку називають "молоком" за не-
прозорий білий колір), яку Коуен переробляє, біль-
ше не виготовляється. Цей поширений недорогий 
тип скла, який в минулому добре продавався, був 
відкинутий і забутий сучасною культурою, інтереси, 
стилі та моди якої значно відрізняються від тих які 
були раніше.
Створюючи цю роботу, Коуен надихнулася французь-
кими предмети ХVІІІ століття з колекції музею. Їй по-
добається розглядати та переглядати численні скляні 
фігурки, вишукані прикраси зі скла та раковин цього 
періоду. У них вона переживає те, що вона називає 
«прихованими моментами», які, як вона сподівається, 
люди відчуюють у цій скульптурі.
“Привидна прогулянка під нескінченною темрявою”, 
автор Ендрю К. Ердос (іл. 5). Художник із Нью-Йорка 
Ендрю Ердос поєднує скляну скульптуру, відео, пер-
форманс та аудіо, щоб дослідити стик культури, тех-
нологій та природи. Він каже: «У моїй роботі відбува-
ється складний ряд стосунків, я намагаюся дослідити 
всі можливі застереженння" [17]. Мистецтво Ердоса 

Ілюстрація 3. Деборі Мур "Host IX-Epidendrum"
Ілюстрація 4. Амбер Коуен "Сад забутих і мертвих" 
Ілюстрація 5. Ендрю К. Ердос "Привидна прогулянка під 
нескінченною темрявою"
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попсове, саркастичне та сміливе в тому сенсі, що 
воно безстрашне. Він використовує традиційні техніки 
гутного скла та добре відомі прийоми його декоруван-
ня в середовищі оптичних ефектів дзеркала.
У цій скульптурі двостороння дзеркальна коробка 
містить фантастичних істот, видутих зі скла, поверх-
ня яких має легкий ірізований ефект. Важливим 
моментом для автора було поєднання оптичнос-
твореного середовища із світодіодними лампами, 
створюючи ситуацію сенсорного перевантаження, 
налаштування певної гіпер-краси.
Ердос завжди використовує образи у своїх роботах. 
Костюмований, анонімний “Санталопа”, поганий двій-
ник Санти, гібридний рогатий персонаж, який з’явився 
в ранніх відеороботах Ердоса. Ця робота мала, по суті, 
“скотарський” характер, відображаючи місце розташу-
вання художника в західній частині штату Нью-Йорк. 
Зовсім недавно урбанізований Ердос використовує 
мультяшну, страшно-солодку машиноподібну кібер-
творчість, фантастичних та наївних істот для ведення 
переговорів про дезорієнтуючий та візуально какофо-
нічний світ. Важко сказати, чи Ердос веде глядача в 
напрямку, який є постапокаліптичним чи кітчовим, і 
саме цю плутанину - зіткнення протилежностей - він 
використовує у своїх символічних наративах. Кон-
цепції Ердоса часто стосуються часу, привидів або 
природи, і його бачення, по суті, є дистопічним, але 
загартоване співпереживанням, гумором та подивом.

 “Рідке сонце / Я – плювіофіл” – робота номінована 
33-ю комісією, художниці Руй Сасакі з Японії (іл. 6). 
Особлива своєю технологічною властивістю так як 
хімічний склад скла, з якого вона зроблена, містить 
елементи форсору. Руй Сасакі, японська художни-
ця і педагогиня.
“Комісія Раков покликана допомогти молодим та но-
вим художникам просувати свою практику, а твір Руї 
“Рідке сонце/Я плавіофіл”– чудовий цьому приклад. Я 
неймовірно вражена її амбіційним підходом до мате-
ріалу та концепціями, якими вона наділяє свої твори” 
– сказала Сьюзі Сільберт, куратор музею скла у 
Корнінгу [17]. Сасакі використовує безліч матеріалів, 
включаючи смолу, лід, світлові ефекти, щоб виділити 
тонкі аспекти повсякденного життя. Як мандрівна 
художниця, використовуючи можливості по всьому 
світу, вона часто створювала роботи, що стосуються 
поняття "дім" та ідеї створення простору належнос-
ті. Останні її роботи стосуються погоди, звертаючи 
увагу глядачів на найтонші якості сонячного світла і 
дощу та емоційні стани, які вони провокують.
"Я відчуваю, що погода справді впливає на людей 
емоційно та фізично. На мене дуже впливає погода. 
Якщо сонячний день, я відчуваю енергію і хочу вийти 
на вулицю. Дощі заспокоюють та розслабляють. 
Оскільки ми не отримуємо багато сонячного світла, 
навіть влітку, я більше ціную тонке сонячне світло. 
Ось чому я маю бажання зберігати і фіксувати соняч-

не світло - показати людям, що хоч ми і не отримуємо 
його достатньо, но все одно отримуємо, навіть якщо 
ви можете цього не помічати. Я почала використову-
вати фосфоресцентний матеріал, тому що він дуже 
добре реагує на погоду"- сказала Сасакі [17].
“Рідке сонце/Я - плювіофіл” виявляє інтерес 
авторки до погодніх явищ, інсталяція має розмір- 
300x450x365 см, складається з понад 200 “дощо-
вих крапель” з гутного скла, кожна з яких містить 
маленькі точки фосфоресцентного матеріалу, 
що поглинає імітаційне сонячне світло. “Дощові 
краплі”, встановлені в затемненій кімнаті з освіт-
ленням широкого спектра, що регулюється датчи-
ком руху, заряджаються лише тоді, коли кімната 
порожня. Як тільки глядач наближається до твору, 
світло вимикається, залишаючи видимими лише 
обриси крапель дощу які світяться. Можна вважа-
ти що мінусом даної технології є те що фосфор з 
часом втрачає свої властивості, але як на мене та-
кий момент навпаки підкреслює важливість твору, 
підкреслюючи концептуальне значення життя та 
миттєвості часу.  
Для Сасакі важливий інтерактив між її інсталяцією та 
глядачем. Робота реагує на те, як довго глядачі пере-
бувають у середовищі. Яскравість твору залежить від 
глядачів. “Коли люди дивляться на мою роботу, вони 
медитують, тому що фосфоресценція згасає, а люди 
в темряві заспокоюються. Я хочу, щоб відвідувачі про-
водили часу із роботою, бо процес її згасання нагадує 
нам, що навіть в дощові дні все одно є трохи сонячного 
світла “- говорить Руї Сасакі.

РОЗДІЛ ІІІ. Значення Премії проф. А. Бокотея 
для розвитку сучасного українського скла.
Художнє скло України посідає важливе місце в кон-
тексті світового розвитку скла. Цьому сприяв фактор 
створення першої експериментальної кераміко-скуль-
птурної фабрики у Львові. Єдина фабрика на всій 
території СРСР, в якій виготовлялася гутна продукція. 
Важливою подією було заснування міжнародного 
симпозіуму гутного скла, на базі фабрики, ініціато-
ром якого був А. Бокотей. Безумовно, це подія яка з 
однієї сторони презентувала світові львівську школу 
гутного скла, з іншої майстри та вже відомі художники 
з Франції, Естонії, Латвії, Литви, США, Японії та Китаю 
ділились своїм досвідом в технічних та концептуаль-
них підходах, що також мало свій вплив на формуван-
ня сучасного українського скла.
Дослідник українського художнього скла С. Марти-
нюк пише: “У художньому склі 1970-х – поч. 1980-х 
рр. гутні техніки стають визначальними, відкриваючи 
величезні можливості для пошуків, фантазій, імпро-
візацій. Традиції “старої гути” розвивались у двох 
напрямках і тісно поєднувались між собою – «фоль-
клорно-пластичному» та «декоративно-бароковому». 
Генеза барокових рис, і саме національна специфіка 
українського бароко, простежується у надмірності 
скульптурно-зображальних форм, у багато прикра-
шених наліпленнями виробах” [5]. Фабрика проісну-
вала з 1947 до 2005 рр. 

Наступний етап історії скла україни починається 
з початком  заснування компанії “Галицьке скло”, 
яке тісно співпрацювало з Литовськими майстрами 
та дизайнерами скла, що допомогло піднести їхню 
продукцію на європейський ринок. Але в стат-
ті “Компанія “Галицьке скло”: останній форпост 
українського гутництва і втрачені надії” М. Бокотей 
зазначає: “Компанія «Галицьке скло» була остан-
ньою базою традицій львівського гутництва та мала 
на меті виховання наступного покоління фахівців – і 
дизайнерів, і майстрів-гутників. На жаль, станом на 
сьогодні сучасно обладнаний склоцех перебуває в 
законсервованому стані” [8].
Аналогічно як і в сценарії Комісії Раков на підтримку 
молодих українських митців які працюють зі склом в 
2018 р. було засновано премію професора А. Бокотея 
яка проводиться на базі Львівського музею скла за 
підтримки Чендзянського музею скла та колекціонера 
українського мистецтва п. Ю Яоміня (Китай). Перші 
два роки незалежне журі, в складі якого були україн-
ські та іноземні художники, присуджували фінансові 
нагороди за зайняте 3 та 2 місця, а лауреат першого 
місяця мав можливість взяти участь у міжнародній 
конференції художнього скла в м. Нінгбо, Китай. 
Лауреат першої премії, Кирило Білан, представив 
роботу під назвою “Бермудський трикутник” (іл. 7). 
Робота виготовлена з боросилікатного скла технікою 
спікання та провисання, в декілька етапів. Спершу так 
званою лійкою, в муфельній печі було залито трикутні 
форми. Використання скла різних кольорів, поєд-
нання транспарентних та опалових, розплавляючись 
між собою і витікаючи терез лійку на основу утворили 
прекрасний графічний ефект, зображуючи численне 
нашарування кіл, який вдало відповідав концепції бер-
мудського трикутника. Наступний етап провисання. У 
муфельній печі попередньозаготовлені трикутні скляні 
форми були розташовані одна над одною, нижня на 
основі, верхня була розташована на металевій полич-
ці з отворами. Під дією температури, через отвори 
в поличці, розплавляючись, верхнє скло стікало на 
нижнє, утвороюючи стікаючі трубки, які з’єднювали 
обидва трикутники, верхній та нижній. Використан-
ня такого доволі непередбачуваного і неочевидного 
прийому не могло не залишитись без уваги. 
Наступного року, лауреатом другої премії став 
Руслан Лучко з інсталяцією “Суб’єктивні тіла” (Іл 8). 
Виготовлені, класично гутною технологією, скля-
ні об’єкти, аморфного характеру з елементами 
продуву, так звана техніка, коли на скляну банку 
накладаєть гарячіше скло яке підігріває основу і дає 
можливість видути/продути розігріту ділянку, і  утво-
рити візуальний ефект “пухирів” на банці. Важливої 
уваги було надано характеру гнуття та деформуван-
ня даних об’єктів. Ці роботи виконані особисто, без 
допомоги майстра, щоб максимально їх контролю-
вати. Процес виготовлення гутних об’єктів це свого 
роду мистецтво перформансу, де направляються в 
правильну сторону випадкові моменти, тому пови-
нен бути максимальний емоційний контакт автора з 
гарячою банкою скла, без посередників.

Ілюстрація 6. Руй Сасакі, Японія, "Рідке сонце / Я – 
плювіофіл", робота номінована 33-ю комісією

Ілюстрація 7. Кирило Білан "Бермудський трикутник"
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Після того як скло пройшло відпал, остудилося, 
вибіркові елементи були піддані металізації, для отри-
мання дзеркального ефекту. Заключним моментом 
стало декорування гутних об’єктів силіконовими 
голками, що надало легкої агресивності, та отримало 
більше емоційне навантаження.
Всі учасники премії А. Бокотея представники львів-
ської школи, так як навчались на кафедрі скла Львів-
ської національної академії мистецтв, єдиної в Україні 
кафедри яка готує фахівців по склу. 
Стратегія навчання кафедри в основному зосере-
джена на застосування скла в художніх аспектах. У 
більшості, кваліфікаційні чи курсові роботи мають 
мистецький характер, так як на базі навчального за-
кладу можливість виконання функціональних об’єктів 
є складним через низку технічних та матеріальних 
факторів. Серед ужиткових об’єктів які піддаються до 
виконання неодноразово були представлені певного 
роду світильники, флакони, вази чи тарілки. Всі ці 
об’єкти мали вигляд разового виготовлення, так як в 
масовому виробництві можна було б спостерігати від-
мінності в окремих елементах. Говорячи словами М. 
Бокотея, наразі в Україні немає фабрик, і здавалося 
б немає сенсу навчати студентів принципам ергоно-
міки та індустріальному дизайну скла, але якщо вони 
появляться звідки тоді брати спеціалістів?!

3.1. Комплексне проектування серії ужиткового 
скла “Луру-луру-лу”. 
Останні роки навчання були покладені на проектування 
функціонального скла, яке б мало індустріальний ха-
рактер. Кваліфікаційна робота комплексного проекту-
вання лінії предметів художнього скла “Луру-луру-лу” 
представлятиме серію предметів зі скла, які відпові-
датимуть всім канонам предметного дизайну, який в 
свою чергу являє собою стратегічний процес розв’я-
зання проблем з просуванням інновацій, побудови 
бізнесу та покращення якості життя. 
Скляні предмети виготовлені за найкращою якістю 
яка тільки можлива на території України. Карафки та 
стакани виготовлялись на фабриці з ідеально прозо-
рого скла. Така прозорість, як запевняють інженери 
фабрики, досягнута великим вмістом селену в хімічно-
му складі скла, що здешевлює сировину виготовлен-
ня але має свої нюанси. Такого складу скляна шихта 
повинна варитися тільки електричним методом, так як 
атмосфера газового варіння призводить до того що 
скло набуває рожевого кольору.
Виготовлялися предмети класичною гутною техно-
логією вдуттям в попередньо виготовлену дерев’яну 
форму, що дозволяє масове виготовлення. 
Предметний дизайн як вид діяльності включає в себе 
елементи мистецтва, маркетингу та технології. Тому 

важливим елементом даної кваліфікаційної роботи є не 
тільки якісне виготовлення об’єктів, але й презентація 
їх як бренду. Проектування логотипу, маркування, упа-
ковки предметів, маркетингової стратегії та “магії” даної 
продукції, є важливою складовою, яка дає відповідь на 
питання чому потрібно придбати саме цей продукт.
З особистих спостережень можна запевнити що 
ніша предметного дизайну скла в Україні не заповне-
на, тому це хороший вектор для проявлення власних 
амбіцій. Також слід зауважити що економічне ста-
новище нашої країни надає перевагу вітчизняному 
продукту на міжнародному ринку, так як цінова кате-
горія може бути порівняно низькою а якісь скласти 
конкуренцію вже відомим брендам.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши матеріали наукового дослідження 
можна стверджувати що Фонд родини Раков зро-
бив неоцінимий вклад в розвиток скляної індустрії. 
Документація від початку виникнення руху студійного 
скла і до сьогодні представляє цілісну картину про 
стан формування ідей та тенденцій різних часів. Стає 
очевидним момент мотивування молодих художників 
до процесу пошуку та вдосконалення технологічних 
властивостей даного матеріалу. 
Формування найбільшої бібліотеки, яка включає в 
себе найповнішу історію скла всього світу, безумовно 
спрощує дослідження та вивчення скла для молодих 
науковців, а фінансова підтримка заохочує до цього 
процесу. Інформування таких можливостей є корис-
ним для українських дослідників, які з однієї сторони 
доповнювали б українські джерела, з іншої заповнили 
б нішу історії скла України в бібліотеці Раков. Аналізу-
ючи роботи лауреатів Комісії Раков та роботи лауреа-
тів премії професора А. Бокотея можна дійти вис-
новку про сильну школу художнього скла яка здатна 
конкурувати на міжнародному рівні, про що свідчать 
кращі часи з історії українського скла.
Презентація та популяризація молодих художників які 
досліджують скло в різних його аспектах диктує світові 
тенденції що породжують нові етапи розвитку скла. 
Жодне наукове видання українською мовою не 
описує дану тему, що визначає її актуальність. 
Враховуючи факт новизни Фонд родини Раков 
потребує подальшого дослідження в конкретних 
галузях їхньої діяльності.
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Ілюстрація 8. Руслан Лучка "Суб’єктивні тіла"
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Концептуалізм – це  напрямок, який сформувався 
в 1960-і рр. в Європі і Америці.  Майстри цього на-
пряму хотіли переглянути саме поняття «мистецтво», 
вважаючи, що в першу чергу має бути інтелектуаль-
ний задум. Їхня мета полягала в донесенні ідеї до 
глядача, а яким способом це буде зроблено - пи-
тання другорядне. Для цього вони використовували 
будь-які підручні матеріали. Мистецтво виходить на 
новий рівень, зникає прив’язка до матеріалу. Тра-
диційні види мистецтва концептуалістами розгляда-
ються як допоміжні. Вони використовуються тільки 
тоді коли необхідні, якщо немає потреби майстер 
використовує інші засоби. Отже, твір у концептуа-
лістів набуває нового значення, стає арт-об'єктом - 
продуктом інтелектуальної рефлексії. Концептуалізм 
перетворює мистецтво в філософію. 
Постановка проблеми.
З 1960-х рр. міжнародний рух студійного скла 

вплинув на формування нових  якостей матеріалу, 
дещо розмив межі між видами і жанрами мистецтва.  
Зародження концептуального мистецтва і студійного 
скла почалось в один період, тому привернуло увагу 
багатьох художників скла до експериментів з матері-
алом. Проблематикою дослідження є вплив концеп-
туального мистецтва на художників склярів. Озна-
йомлення з їхніми творчими доробками. Починається 
епоха авторського скла, яскравих творчих особи-
стостей, з іменами яких пов'язані художні і технічні 
відкриття. Починаючи з другої половини XX століття, 
художнє скло входить в контекст розвитку великих 
пластичних мистецтв. Використовуючи унікальну 
властивість матеріалу - його прозорість, художники 
демонструють безмежну палітру технік, прийомів.
Аналіз останніх досліджень. Дана тема є доволі 
актуальною, адже привертає увагу до інтеграції скла 
в актуальні художні практики. Новизна роботи поля-
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гає в комплексному вивченні та досліджені особли-
востей зміни функцій матеріалу та вихід його на шлях 
концептуалізації. Сюзанна К. Франц досліджувала 
еволюцію скла. Саме у її каталогах, книгах можна 
побачити розвиток сучасного скла і його початки. 
ЇЇ книга «Contemporary Glass: A World Survey from 
The Corning Museum of Glass» залишається одним з 
основних посилань у цій галузі.
Мета дослідження. Визначити вплив концептуаль-
ного мистецтва на розвиток студійного скла; проа-
налізувати творчість провідних художників-склярів у 
контексті концептуалізму.

РОЗДІЛ І. Міжнародний  студійний рух у худож-
ньому склі: зародження і провідні представники.
В країнах Західної Європи і в США інтенсивний роз-
виток авторського експериментального скла відбувся 
в кінці 1950-х – на початку 1960-х років. В Японії та 
Австралії в 1970-х роках.  Причиною цьому стали чис-
ленні міжнародні виставки, симпозіуми, конгреси. 
Пройшовши період освоєння скляного ремесла як 
мистецтва, художники вийшли на шлях концептуаліза-
ції. Можна виділити дві тенденції в студійному скляр-
стві: перша опирається на традиційному підході до 
матеріалу і схильна до декоративності, друга — пов’я-
зана з розвитком сучасних пластичних мистецтв, які 
будується на засадах ідейності й образотворчості [2].
Одним з основоположників  сучасного американ-
ського художнього скла і перший хто запровадив 
поняття студійного скла є Гарвей Літтлтон. Обравши 
скло як предмет, він все життя досліджував його 
властивості та експериментував з формою, кольо-
ром, температурою та силою тяжіння. Його дослі-
дження спричинили унікальні, оригінальні та складні 
твори. Мабуть, найвідоміший твір Гарвея Літтлто-
на - його серія "Топологічна геометрія", створена 
між 1983 і 1989 роками. В його роботах поєднані 
на перший погляд надзвичайно прості форми з 
багатошарових кольорових наборів, але водночас 
прослідковується колосальна математична точність 
і майстерність автора. Його роботи зберігаються в 
публічних колекціях по всьому світу. Він вважав, що 
художник повинен проникнути за межі звичного, щоб 
створити висловлювання нової форми з якостей, 
властивих матеріалу.
Також потрібно розуміти різницю між американським 
і європейським трактуванням поняття студійне скло. 
Згідно з засадами, закладеними Гарвей Літтлтоном, 
які лягли в основу американського студійного скла, 
художник є не тільки автором ідеї, але й майстром. 
Для більшості відомих європейських художників 
виконання авторських виробів власноруч не є прин-
циповим у творчій діяльності. Багато з них працюють 
дизайнерами на великих скловиробничих підприєм-
ствах і там виконують свої композиції. Також відчутна 
різниця в стилістичних особливостях авторських тво-
рів художників зі США, які тяжіють до декоративності. 
У європейських школах, натомість, усе  будується на 
принципах образотворчого начала, яке є  квінтесен-
цією розуміння завдань авторського художнього скла. 

Пройшовши шлях освоєння скляного ремесла, 
американські художники вийшли на шлях концеп-
туалізації, на шлях пошуків сучасної естетики скла, 
його неповторних можливостей. Кожен автор шукає 
власний підхід до матеріалу, свій почерк і подачу 
скляного виробу. Поширення міжнародного руху 
студійного скла, змістом якого є свобода творчого 
експерименту, мало також визначальний вплив на 
творчість дизайнерів, на формотворчі, колористичні 
та образні ознаки продукції скловиробників. 
Розвитку скла в США також сприяло відкриття на 
початку 1970-х років відділень скла при багатьох 
навчальних закладах. Перший коледж був відкритий 
в 1962 р в університеті в Вісконсин з ініціативи Літтл-
тона, де він викладав з 1966 по 1977 рр. На початку 
1970-х рр. професор школи мистецтв Кентського 
Університету Г.Галем розробив спеціальну програму 
на відділенні скла. У системі навчання був закла-
дений принцип повної свобод у виробленні творчої 
концепції. Однією з вимогою навчання було поєд-
нання в одній особі художника і ремісника. Вільний 
від традиційного виробництва скла погляд на нього, 
як на матеріал високого художнього звучання, вивів 
американське скло на новий рівень. Це підтвердила 
велика ретроспективна виставка студійного скла з 
1960-х рр. «Сучасне скло як мистецтво», яка відбу-
лася в музеї Метрополітен в Нью-Йорку в 1996 р.
  Одним з перших учнів і послідовників Г. Літтлто-
на  є Дейл Чігулі. Митець вийшов на новий рівень 
роботи зі склом, подолав обмеженість крихкого 
скляного матеріалу і розширив засоби його подачі. 
Творчість Чігулі являє собою  відповідь на риторич-
не запитання «мистецтво чи ремесло?». Скульптури 
Дейл Чігулі зачаровують своїми яскравими кольо-
ровими схемами,  напівпрозорістю та масштабами. 
Величезні, висотою в кілька метрів, скляні статуї 
цього автора можуть бути як поодинокими, так і 
багатошаровими, що складаються з великої кіль-
кості елементів, укріплених на одному металевому 
каркасі. Загалом, колір був справжнім натхненням 
для Чіхулі, він вважав що: «Колір є однією з найваж-
ливіших властивостей скла і найінтенсивніше про-
являється в склі ніж в будь-якому іншому матеріалі» 
[21]. Орнамент його серії «Кошик» (1977-1979) був 
інспірований гавайськими текстильними ковдрами. 
Фантастичні люстри з пелюстками, дивовижні квіти 
та інші рослини потребують особливої уваги до 
себе, і не тільки на стадії видування, а й в процесі 
побудови. Так, деякі масштабні інсталяції Дейла 
Чіхулі, що складаються з безлічі багатошарових 
робіт, вимагають близько місяця на підготовку, але 
коли все побудовано, зібрано і готово, від скляних 
шедеврів талановитого маестро не відірвати очей. 
Найвідоміша з них «Квіти Комо» (Fiori di Como) 
розташована у фойє готелю «Белладжіо» в Лас-Ве-
ґасі . Ця робота  cкладена з понад 2000 скляних 
парасольок, що охоплює 186  квадратних метрів 
стелі вестибюля і має глибину 0,9 метра на мета-
левій конструкції. Понад 100 художників допомогли 
втілити це в життя - склодуви, архітектори, інжене-
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ри. «Я хочу, щоб мої роботи сприймали як творіння 
природи, а при погляді на них, здавалося б, що ці 
квіти виросли тут самі», - говорить художник [21]. 
Маючи такі вражаючі доробки, не дивно, що Чігулі – 
одна з найвідоміших постатей сучасного мистецтва. 
Слід зазначити, що він один з небагатьох художни-
ків скла який мав  персональну виставку в Луврі.
Ще одним відомим художником,  який багато зробив 
для поширення студійного руху в інших країнах Єв-
ропи, Японії є Марвін Ліповський. Він приніс в скло 
принцип вільного формування і пластичної вираз-
ності. Авторська лінія в склі ототожнюється зі знай-
деним ним прийомом формування гарячого скла в 
формах, що конструюється з окремих взаємоза-
мінних деталей. У кожній новій роботі залишається 
пізнаваним художньо-технічний прийом автора.
У Німеччині організатором студійного руху є Ервін 
Ейш. Він отримав скульптурну освіту в Академії 
мистецтв в Мюнхені. Його зустріч з Літтлтоном у 
Фрауенау в 1962 році виявилася знаковою. У 1965 
році він будує у себе піч. Перший етап його творчості 
пов'язаний зі створенням  робіт «Фонтан молодості», 
«Нарцис». Але його справжнє скульптурне обда-
рування розкрилося в серіях - «Портрети батька» 

(1986), «Мій Будда», «Блакитний Будда» (1988), вико-
наних в техніці видування в поєднанні з живописом, 
графікою і малюнком у техніці сграфіто. Поєднання 
безліч технік є пізнаваним у роботах автора і пред-
ставляє  його неповторний почерк. Його технічна 
палітра дуже різноманітна - рельєф і лиття, живопис 
емаллю, гравюра, графічні написи.
В особливих естетичних уявленнях про сучасну 
цінність скла стоять фінські художники. Як відомо, в 
Фінляндії сильні і стійкі традиції дизайну. Всесвітньо 
відомі художники Т.Вірккала, Т.Сарпанева заклали 
основні принципи конструктивності і простоти в світі 
побутових предметів. Треба відзначити, що в Фінляндії 
скло відіграє особливу роль в усвідомленні життєвого 
середовища. Культ побутового скляного предмета 
надає певний вплив на рівень сприйняття, розуміння 
унікального авторського скла масовим глядачам. У 
фінському склі виразно проявляються асоціативні об-
рази природи. Тому тут полюбляють потріскані фак-
тури, морозні візерунки, контрасти гладкого і рельєф-
ного. Колірна гама переважно монохромна, присутні 
також холодні димчасті, блакитні, зелені тони. Можна 
сміло заявити, що фінське скло несе в собі естетичне 
ставлення до природи матеріалу.

Міка Аокі "Singing Glass", 2010

Розвиток студійного скла в Австралії почався дещо 
пізніше, ніж в Америці і в Європі. Інтернаціональний 
характер австралійського скла пояснюється тісними 
контактами художників Австралії і Америки. Бага-
то художників отримали освіту у Великій Британії, 
Японії, Німеччині. Біля витоків руху стояв Р.Кноттен-
бельт. Він почав працювати з 1974 року в своїй студії 
близько Мельбурна, навчався у С.Хермана (учня 
Літтлтона), який приїхав з США і заснував в Аделаїді 
робочу студію гарячої обробки скла (Jam Factory 
Workshop). Авторські твори австралійських майстрів 
відрізняються розмаїттям форм, широкою палітрою 
технік виконання, а живопис на склі є найбільш 
поширенішою технікою. Щодо скульптурної лінії то в 
австралійському склі вона виражена не так яскраво. 
Аналізуючи австралійське скло, можна сказати, що 
воно найбільш вразливе до індивідуального експе-
рименту, а критерії оцінки творів зводяться до таких 
понять, як оригінальність ідеї, професійне почуття 
матеріалу, винахідливість в технічних прийомах.

РОЗДІЛ ІІ. Концептуалізм у контексті студійного 
скла на прикладах творчості художників склярів.
  Концептуальне мистецтво  починає привертати 
увагу художників склярів з 1960-х рр. Скло має 
унікальні ілюзіоністичні можливості, що робить його 
ідеальним для художньо-виражальних форм. Саме 
тому багато художників використовували скло як ма-
теріал для втілення художньої ідеї, він стає розмовою 
між глядачем і художником. Молоді митці  часто вда-
ються до нетрадиційного вирішення передачі твору, 
стирають рамки  базової ознаки виробу. Відчутно 
що форма, колористика, технологія, декоративність 
і естетика – відіграють найменшу роль. Зробивши 
аналіз творчості митців, можна помітити що виразно 
прослідковується зміна декоративного підходу до 
композиційного вирішення, яка перетікає в образне 
навантаження. Популярності набуває інсталяція, 
яка активно  демонструється  у творчості учасників 
студійного руху,  залучення концептуальних і мульти-
медійних рішень на межі відсутності техніки, а часто 
й базового матеріалу.
У роботах молодих художників особливо помітним 
є відмова від природніх властивостей і обмежень 
яких диктує матеріал. Саме їх творчість має велику 
співвіднесеність з різними напрямками мистецтва XX 
століття. Для вирішення концептуальних завдань їх 
цікавить поєднання різного виду матеріалів, комбіна-
ції елементів, які руйнують або створюють конфлікт у 
поєднанні один з одним. 
Вагоме місце у сучасному світовому мистецтві на-
лежить японській художниці Міка Аокі , яка зверта-
ється до образів мікроорганізмів, бактерій та інших 
форм життя в мікроскопічному світі. В її інсталяціях 
скляні організми взаємодіють з навколишнім просто-
ром, беруть участь у реальному житті, з’являючись 
на столах, стільцях, у пляшках, автомобілях і т.д. 
Роботи показують скільки непомітних цікавих речей 
існує навколо і дає можливість зазирнути в прихова-
ний макросвіт нашого життя. Авторка  часто черпає 

своє натхнення з форм, знайдених у мікроскопічно-
му житті, таких як спори, грибки, віруси.  Міка Аокі, 
розповідає про свою роботу так: «У деяких випадках 
ми не можемо побачити, є там скло чи ні. Якщо на 
нього не світить світло, ми не можемо підтвердити 
його існування, оскільки воно прозоре. Але як тільки 
на нього світить світло, скло справді випромінює 
особливу присутність. Скло має суперечливі якості: 
твердість і крихкість» [18].
 У своїй серії творів під назвою «Singing Glass» 
художниця представляє скло, просякнуте амебни-
ми та потойбічними формами, що залишає глядача 
зачарованим. У роботах прослідковується зв’язок 
між нашим швидкоплинним фізичним існуванням 
та роллю у великому циклі життя та смерті. Її уявні 
життєві форми здаються призупиненими на корот-
кий момент часу, як збережені екземпляри.  У низці її 
творів є скляні істоти та абстрактні фігури, поміщені 
в скляну тару, як лабораторні експерименти. Через 
подвійні шари чітких елементів деякі структури все-
редині насправді більше схожі на водяні бульбашки. 
  Ще однією сучасною японською художницю, твор-
чість якої привернула увагу є Руї Сасакі (Rui Sasaki). 
Творчість Руї Сасакі визначається захопленням тонких 
коливань природи світла та інших циклів, таких як опа-
дів.  Вона каже: "Я відчуваю, що погода дійсно впливає 
на людей емоційно та фізично ... Я хочу, щоб глядач 
був погодою ... Я хочу, щоб відвідувачі дивлячись, 
спостерігаючи за роботою, пам’ятали що у дощові дні 
все-таки проходить трохи сонячного світла [17]. 
В багатьох роботах художниці досліджуються психо-
логічні стани, такі як ностальгія, втрата та туга додому. 
Сасакі будує простір як фізичний прояв цих емоцій, 
що відображається в нашому житті. В основі цих ідей 
лежить інтерес Руї Сасакі до концепції інтимності.
Відомою її роботою є «Liquid Sunshine/ I am a 
Pluviophile». Інсталяція заповнює всю кімнату і 
включає понад 200 «дощових крапель», що містять 
фосфоресцентний матеріал, який поглинає імітовані 
сонячні промені. Встановлені в приміщенні широко-
смугові світильники змінюються детектором руху, а 
коли хтось заходить у приміщення, світло вимикаєть-
ся, залишаючи лише обриси краплів дощу. Фосфо-
ресцентне світло поступово тьмяніє, щоб імітувати 
ритм зимового сонця. Робота нібито охоплює гля-
дача сповна і кожний відвідувач затамувавши подих 
роздумує над своїми внутрішніми переживаннями.
Словацький художник Ян Зорічак, який від 1976 року 
живе у Франції надзвичайно вражає своєю майстер-
ністю використання властивостей скла — прозорість 
і рефлексію. Геометричні форми більшості його робіт 
з їхньою вертикальною спрямованістю символізують 
ідею росту й розвитку. Художник виробив технологію, 
де окремі елементи в холодному стані фарбує скля-
ними кольоровими барвниками, золотом або сріблом, 
а згодом заливає їх у форми розплавленим оптичним 
склом. Зміна світла і тіні, як зміна дня і ночі - такий фі-
лософський зміст вкладає автор в гру скла зі світлом.  
Серія «Небесні квіти» становить вагому частку до-
робку художника, а сам автор встановив одну з робіт 
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навіть на південному полюсі.  Твори Яна Зорічака є в 
колекціях у Франції, США, Данії, Японії, Німеччини, Іс-
панії, КНР, а також в Україні в Львівському музеї скла. 
Ім’я художника включено до хрестоматійних видань з 
історії сучасного художнього скла. Автор є наскільки  
щирим, справжнім, як і його роботи. 
  Серед українських майстрів, варто відзначити 
академіка і професора, майстра гутного скла Андрія 
Бокотея який працює в галузі мистецтва художнього 
скла і звертається до нових форм подачі та сприйнят-
тя об’єкту у просторі. Доречно згадати його виставку 
однієї композиції «Таємна вечеря» (2018р.), що була 
представлена в п’яти експозиційних залах Національ-
ного музею ім. Андрея Шептицького у Львові. Виставка 
є доволі складна для сприйняття та спонукає до роз-
думів. У першому залі лунає аудіозапис Служби Божої 
1991 року, в другому залі відеотрансляція про насиль-
ство. У третьому залі – сам ескіз композиції і залишки 
невикористаного скла. Над цим проектом художник 
роздумував рік, а вже за саму роботу взявся з листо-
пада 2017 року. Та задум зародився ще в час здобуття 
Україною незалежності. Андрій Бокотей виношував 
його у нелегкий для себе час, коли був проректором, 
а згодом й ректором Академії мистецтв. Тому дорога 
до останнього залу встелена різними документами, 
колись підписаними митцем. І ось за завісою, в центрі 

виставки – Тайна вечеря. Останній зал складається з 
великих прозорих фігур, які були підсвічені знизу і ви-
ставлені в темному залі. Використання світла, звуку та 
відео-арту сприяло взаємодії композиції з простором, 
результатом чого став її перехід в експериментальну 
форму поєднання з предметним світом, його візуаль-
ним і інтелектуальним сприйняттям.
Амбер Кован – американська художниця яка ство-
рює чудові скульптури, які проростають як корали зі 
столу чи стіни. Ці шматочки або повністю рівномірні 
за кольором, або мають ніжний градієнт. Переробка 
матеріалу дозволяє Амбер займатися як історією 
промисловості пресованого скла, так і особистою 
історією людей. "Багато людей розпізнають кольо-
ри чи шматки моєї роботи, тому що їхні батьки чи 
бабусі та дідусі збирали пресоване скло», - пояснює 
Кован. «Люди з усієї країни надсилають мені старий 
або розбитий скляний посуд, який я використовую у 
своїх скульптурах, щоб розповідати про історії пред-
метів, часто занедбаних на смітниках» [12].
Техніка Амбер Кован  - це поєднання стародавнього 
стилю скульптури з м'якого венеціанського скла, що 
поєднується з практикою роботи з полум'ям. "Мене 
завжди приваблювали роботи, що мають багато 
деталей, а також деталі, в які можна загубитися і по-
стійно бачити різні речі", - говорить Амбер Кован. "Я 

думаю, що це походить від книг, мистецтва та інших 
речей, які впливали на мене протягом мого життя - 
тих, що змушують мене постійно шукати" [12].
Відомою роботою художниці є "Garden of the 
Forgotten and Extinct". Настінна скульптура, побу-
дована з різних полум’яних та гаряче оброблених 
квітів, листя, тернистих гілок. Авторка у творі ніби 
з’єднує минуле і теперішнє.
Однію з визначальних постатей в Литві  є Ремігіюс 
Крюкас - один з перших литовських художників, 
який зробив перехід від утилітарного прикладного 
скла до скульптурної пластики. Його арт-об'єкти є 
носіями особливої образності та емоційної наповне-
ності. Він вдало поєднує дизайнерське раціональ-
не мислення і декоративно-образне. Часто  для  
посилення образної виразності автор вдається до 
поєднання скла з іншими видами матеріалу. Крюкас 
є засновником студії «Глас Реміс» - найбільшого 
центру художнього виробництва скла для майстрів з 
Литви, Латвії, Естонії та інших країн.  

РОЗДІЛ ІІІ. Концепція проекту «Серія ужитково-
го посуду на основі української орнаменти»
Орнамент – це неповторна комбінація окремих 
знаків, які є інформаційним кодом  етнічних спіль-
нот, народної творчості більшості націй нового часу. 
Орнаментика була важливим інструментом пізнання 
людиною складних ритмів і циклів природи. У ній 
зберігаються та відтворюються символи й знаки різ-
номанітних інформаційних систем, як загальновідо-

мих, так потаємних. Ці знаки і символи, зародилися 
ще у первісному суспільстві і були засобом передачі 
інформації майбутнім поколінням. У процесі  роз-
витку етносів, кількість орнаментів збільшувалася, 
розширювалося їх призначення і функція. На основі 
світоглядних уявлень, вірувань та повір’їв було сфор-
моване орнаментальне мистецтво яке стало кодом 
про матеріальне та духовне життя предків. 
Орнаментика зустрічається в різних культурах, хоча, 
як явище, притаманне кожній культурі, елементи 
орнаменту та варіанти їх комбінування можна зустрі-
ти як у культурах споріднених чи сусідських етносів, 
так і в етносів, віддалених генетично та географічно. 
Створюючи свою роботу я надихалась орнаменти-
кою українських килимів. Килимарство є одним з 
найхарактерніших видів українського народного мис-
тецтва. Воно має славні багатовікові традиції, про 
що свідчать численні зразки стародавніх українських 
килимів, які зберігаються в багатьох музеях. 
В кожному килимі відчутна глибока та велика творча 
індивідуальність, що її народний майстер зумів вклас-
ти у свою працю тому що мовою орнаменту народні 
художники відображали своє ставлення до навколиш-
ньої дійсності, своє уявлення про прекрасне. Рослин-
ний узор українських килимів розвивався від простих 
геометризованих до складних реалістично трактованих 
форм. Цей розвиток відбувся на базі дальшої творчої 
розробки місцевих традицій і тісного зв’язку народних 
майстрів з навколишньою природою, яка підказува-
ла їм безмежну кількість орнаментальних мотивів і 

Андрій Бокотей "Таємна вечеря", 2018

Ян Зорічак "Небесні квіти"
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служила невичерпним джерелом для творчості. 
Разом з цим  у результаті взаємозв’язків нашого 
мистецтва з мистецтвом інших народів в українську 
килимову рослинну орнаментику проникли і деякі чужі 
західноєвропейські мотиви. Особливо часто зустрі-
чаються банти, гірлянди вази. Багато цих мотивів 
перейшло і в народні килими. Але українські народні 
майстри, виготовляючи килими, не копіювали такі мо-
тиви, а переосмислювали їх на свій лад. Тому в нашій 
орнаментиці ці мотиви знайшли нове трактування. За 
основу свого дослідження я обрала мотиви Київських 
і Гуцульських килимів. У роботі використала моти-
ви з Київського килима ХІХ ст. За орнаментальним, 
композиційним і колористичним  рішенням Київські 
килими входять до групи квіткових килимів  цен-
тральної України, на відміну від західних областей де 
найбільшого поширення набули геометричні мотиви. 
Форма тарілки доволі аморфна, але за рахунок цього 
вона відходить від певних стандартів бачення посуду. 
Склонитка  підкреслює геометричні мотиви Гуцуль-
ських килимів і створює контрастність на противагу 
більш рослинному рельєфу. Кольорова гамма доволі 
стримана, переважають молочні, коричневі кольори. 
Через прозорість скла добре прочитується орнамен-
тика на рельєфі. Візуально склонитка нагадує вишиті 
елементи, що надає ще більшої унікальності роботі.
Мета моє дипломної роботи  переосмислити і інтер-
претувати народну орнаментику на дизайн скло посу-
ду. Створити унікальний і цінний продукт зі смисловим 
навантаженням. Показати що українські мотиви є 
актуальні і наша спадщина дуже багата і різноманітна. 

ВИСНОВКИ
Отже, на основі дослідженого матеріалу, ми бачимо, 
що успадкувавши традиції декоративно-прикладного 
мистецтва, скло виходить на новий рівень, на шлях 
концептуалізації. Митці надають більшого сенсу 
роботі. Скло стає засобом розмови і набуває більш 
глобального значення. Тепер за кожним об’єктом 
прослідковується історія, яка несе часом особи-
сті переживання художника. Створюється  нове 
розуміння творчої діяльності.  Студійне скло набуло 
характеру загального художнього феномена і стало 
дійсно новим мистецтвом нашої епохи. 
Міжнародний студійний рух дає поштовх до зміни 
розуміння художнього скла, як матеріалу. Розпочи-
нається нова ера функціонування матеріалу. Мета 
мистецтва – у презентації художньої ідеї, а завдання 
художника, – генерувати креативні думки та прово-
кативні концепції. Роль автора при цьому не зводить-
ся винятково до матеріалізації задуманого предмета 
навколишнього середовища, а до створення образу, 
ідеї, стилю, форми, використання техніки.
Це дослідження концептуального мистецтва в студій-
ному склі початку ХХІ ст. базується  на основі роз-
гляду та аналізу загальносвітових творів мистецтва в 
цьому напрямку. Це обумовлено відсутністю широко-
го наукового аналізу щодо даного художнього явища 
в Україні і того факту, що вищезгадані процеси в 
мистецтві почали розвиватися в нашій країні недавно.
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У даному дослідженні зосереджується увага на про-
веденні аналізу останнього періоду творчості у житті 
Марка Шагала - видатного живописця, графіка та 
вітражиста. Йому належать численні проєкти, котрі 
мають безцінну вагу для тодішньої, теперішньої і, 
безперечно, майбутньої культури: низка живописних 
робіт, цикли офортів та літографій, масштабні моза-
їки і вітражі, сценографічні декорації та знакові книж-
кові ілюстрації. Вітражна спадщина Марка Шагала є 
центральною темою роботи. У дослідженні розгля-
нуто біографічні дані художника, вказано передумо-
ви звернення до вітражної техніки, розібрано весь 
процес створення монументальних скляних робіт та 
виявлено основні символічні значення в сюжетах. 
Пройшовши понад десять століть історії, вітражна 

техніка надалі залишається одним з найяскравіших 
засобів вираження ідей митців. У всьому світі продов-
жують використовувати давню скляну технологію для 
реставрації старовинних творів, відтворення зруйно-
ваних та водночас для створення сучасних, концеп-
туальних проєктів. Спираючись на експерименти 
та вдосконалення, що тривали віки, мистецтво ХХI 
століття показує, що система кольорових шматочків 
скла так само вдало доповнює інтер’єр та екстер’єр, 
як це відбувалося раніше і є актуальним візуальним 
рішенням. Із низкою історичних подій, із застовуван-
ням новітніх технологій та переосмисленням поглядів 
на архітектуру, змінюється соціальне навантаження 
на вітраж. Проте подив, захоплення кольором та 
скляною поверхнею залишається незмінним.

Н а т а л і я  П а р щ и к
С и м в ол і з м  у  в і т р а ж н і й  т в о р ч о ст і  М а р к а  Ш а га л а  

к і н ц я  5 0 - х  –  с е р ед и н и  7 0 - х  р о к і в  Х Х  стол і т т я
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РОЗДІЛ І. Тенденції розвитку вітражного мисте-
цтва кінця XIX – середини XX ст.
Поява давнього виду мистецтва - вітражів - обумов-
ленна наступними чинниками: по-перше, розвиток 
технології золотарства. До прикладу, застосування 
клуазонн – різноманітних технічних прийомів в роботі з 
кольоровою емаллю, котрі нагадують невеличкі вітражі 
(Іл. 1). По-друге, поширення настінних мозаїк зі скляних 
кубиків, винекнення яких датується близько III ст. до 
н.е. [19] Подібні зразки, що зібрані по техніці "opus 
vermiculatum" зустрічаються у стародавніх Греції, Римі, 
Візантії, Палестині та арабських країнах. Поступово з 
винайденням бішьш дешевого глухого скла (смальти), 
мозаїки ставали все яскравішими та живописніши-
ми. Пізніше людство навчилося очищати скломасу, 
створюючи прозоре кольорове скло. Приблизно в I 
ст. до н.е., в Сирії, змогли отримувати листове скло за 
допомогою склодувної трубки - видували порожнисту 
кулю і на гарячо її вирівнювали. [7; 24] 
Перші достовірні згадки про класичні вітражі з’явля-
ються у VI ст. і походять з Туру (Франція) та з  Мон-
квермауті (Англія). Зокрема, зберігся до наших часів 
найранішній вітражний фрагмент – це зображення 
голови Христа, що знайдений у Лоршському мо-
настирі (Німеччина). Найдавніші вітражі, що вціліли, 
походять із XI століття. [15] Черговим кроком до по-
пуляризації та вдосконалення кольорових вікон став 
інтенсивний розвиток сакральної архітектури й будів-

ництво величезних храмів. Насамперед застосову-
валися скельця синіх та червоних барв, а пізніше цю 
палітру доповнили решта живописних кольорів.
Як підкреслено в статті "Монументальне худож-
нє скло в середовищі ХХ – початок ХХІ столітті": 
"Зростання популярності й попиту на вітражні вікна 
привело до того, що на зламі ХІ й ХІІ століть ченець 
Теофіл Пресвітер створив підручник «Diversarum 
artium schedula», в якому детально та професійно 
описав техніку виготовлення вітражу" [12, с.6]. Від ХII 
ст. до високого Відродження мистецтво кольорових 
вікон займає значуще місце в оздоблені соборів.
Під час пізнього Ренесансу, безбарвне скло поволі 
витісняє насиченість кольору у вітражних творах. 
Особливо це стає помітним вже у барокових храмах, 
де біле й прозоре скло починає переважати у своїй 
більшості. Реформування Церкви у ХVI ст. під-
штовхує до зменшення та, кінець кінцем, занепаду 
вітражного склоробства. Згодом Європа поринула у 
війни тривалістю у десятки років. В наслідок руйну-
вання старих систем (Велика Французька революція) 
вітражі вже не несли функції biblia pauperum. Адже 
з розвитком суспільства та технологій, кожен міг 
прочитати Біблію самостійно і акцент церковного 
оздоблення кардинально змістився. Нова сторінка в 
історії створення вітражів почалася на зламі ХVIII-
ХIX століть. Завдяки епосі прерафаелітів, Вальтера 
Скотта, романтизму та напряму «неоготика», посту-

пово мода на вітраж повертається. Хоча автентична 
сакральна функція зберігається у вітражах, але 
разом з тим, кольорові вікна масово з’являються у 
світській архітектурі [7; 15].
Стиль модерн відіграв важливу роль у вітражному 
мистецтві кінця ХIX – початку XX століть. Адже основ-
ні риси, що притаманні модерну (виразна декоратив-
ність, чіткі контури та водночас ажурність) гармоній-
но поєднювалися із принципом з’єднання скляних 
елементів зі свинцевими палітурками. Сюжети цих 
декоративних «транспарентних картин» переваж-
но мали рослинний і геометричний характер [5; 6]. 
Вдосконалення технологій та популярність вітража в 
кінці XIX - поч. XX ст. дозволили створити в Європі та 
Америці численні маштабні підприємства. Серед них 

"Морріс, Маршалл, Фолкнер і К.", "Гільдія століття" 
в Англії, компанії Л. Тіффані і Дж. Ла Фарж в США. 
Варто зазначити, що Луїс Комфорт Тіффані - амери-
канський художник та основоположник промисло-
вого виробництва вітражів. Йому вдалося створити 
нову техніку складання скельць, що зі свого боку 
суттєво зменшило собівартість продукції, а також 
розширило види скляних виробів [6; 15].
Зокрема розвиткові вітражної техніки сприяло будів-
ництво нових церков в Америці, в кінці XIX ст. Часто 
ці будівлі були виконані в псевдоготичному стилі, 
які необхідно було доповнити вітражами. Відомими 
виконавцями тодішніх замовлень були: Чарлз і Луїс 
Тіффані, Джон Ла Фарж, Чарлз Дж. Конник, Фреде-
рік Коул, Клемент Хітон і Джоел Ніколас. Ба більше, 

Іл. 1. Пектораль Сенусрета II, інкрустації з золота на сердоліку, 1880-ті до н.е.

Іл. 2. Жан Базен, вітраж в церкві Сен-Северен
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у той період виникла тенденція серед колекціонерів 
набувати в приватну власність історичні пам’ятки 
готичного мистецтва та фрагменти сакральної архі-
тектури. Найвідоміша така колекція розташована у 
філії музею Метрополітен - Клойстерс у Нью-Йорку, 
США, та заснувана Джоном Рокфеллером молод-
шим, котрий пізніше буде щирим поціновувачем 
творчості Марка Шагала [13; 15].
Тимчасом у Європі відбувалося відновлення церков 
і соборів, що були зруйновані під час війн XX ст. Це 
привернуло увагу відомих тогочасних художників 
до створення нових вітражів. Так почали виникати 
дивовижні поєднання в одному просторі стародавніх 
вітражних творів з цілковито новітніми. Подібні зна-
менні комбінації були досягнуті у Франції, де в онов-
ленні вітражів брали участь такі визначні художники 
як Жорж Руо, Фернан Леже, Ханс Арп, Жорж Брак, 
Анрі Матісс, брати Даум, Еміль Галле, Рене Лалік, 
Жан Базен та, пізніше, Марк Шагал. Cлід зазначи-
ти, що Жан Базен почав працювати з вітражами та 
мозаїками у 1937 р. і продовжував ними займатися 
паралельно з Шагалом. Монументальні композиції 
Базена несуть абстракційний характер, а також ма-
ють спільні риси з його живописними картини (Іл. 2). 
Водночас, В Англії тоді багато працювали в цій сфері 
Лоренс Лі, Джеффрі Кларк. В Іспанії відомими були 
Антоніо Ґауді, який проєктував для своєї архітекту-
ри масшабні вітражні композиції, і архітектор Луїс 
Доменек-і-Монтенер, котрий синтезував скульптуру, 
мозаїку та вітраж [12; 19]. 
На відміну від європейських країн в Україні не було 
ґрунтовної школи вітражу. Втім, на початку 20 ст. у 
Львові існували приватні вітражні майстерні: "Пер-
ша львівська фабрика вітражів Леона Аппеля", май-
стерні Шапіри, Шпрінгманна та інші. Відомими та 
впливовими на той час були художники-вітражисти 
Петро Холодний і Юліан Буцманюк, котрі реставру-
вали та створили нові вітражі в українських цер-
квах, спираючись на традиції католицьких храмів. 
Пізніше, у 70-х рр. ХХ століття, у вітражній техніці 
багато працювала мисткиня Ірина Левитська, яка є 
авторкою вітражних стін на кількох станціях метро 
у Києві, вітражів у музеї Тараса Шевченка та інших 
маштабних проєктів [4; 16].

РОЗДІЛ ІІ. Cпецифіка технології та сюжетів у 
вітражах Марка Шагала. 
Чимало дослідників цікавив життєвий шлях людини, 
котру пізніше будуть називати міжкультурним фено-
меном. Марк Шагал жив і творив в багатьох куточках 
світу та оволодів низкою мистецьких технік. Про життє-
вий шлях Марка Шагала існують дослідження наступ-
них авторів: Апчиньська Н., Тугендхольд Я., Бенуа А., 
Круглов В., Нойман Е., Короткіна Л., тощо. Також є 
книги, що присвячено виключно вітражам митця: Ме-
рет Майер - онука художника, історикиня мистецтва, 
написала книгу "Вітражі. Шагал.", що представляє 
збірку досліджень таких експертів як Сільві Форестьє, 
Наталі Азан-Брюне, Домінік Жарассе, Бенуа Марк та 
безпосередньо Мерет Майер. Також іншим цінним 

джерелом вітражної царини Марка Шагала є книга 
Jean Leymarie, "Marc Chagall. The Jerusalem windows". 
Центральною темою цього дослядження є цикл 12-ти 
вікон у медичному хаддаському центрі в Єрусалимі, 
зокрема розкрито цілий процес створення вітражу, з 
поданими ескізами та зарисовками митця. На додаток, 
книга містить важливі факти з біографії художника та 
описує детально біблійні сюжети кожного вікна, причи-
ни вибору тої чи іншої колірної гами [22].
Аби зрозуміти мету звернення видатного живопис-
ця до вітражного виконання своїх творів, до того 
ж лише у 70-ти річному віці, необхідно передусім 
заглибитися у його дитинство та інші етапи життя. 
Багатьма дослідниками біографії Марка Шагала 
неодноразово підкреслено час та середовище, що 
сформували художника та неминуче повпливали на 
його феноменальну самобутність. Роки дорослішен-
ня Шагала були періодом, в якому повсякденний 
хід речей змінювався назавжди. Культура, наука, 
а головним чином, техніка розвивались шаленими 
темпами. Його дитинство проходило в маленькому 
білоруському містечку Вітебськ, на той час Росій-
ська імперія, де Марк Захарович (або Мовша Ха-
цкелевич Шагал) народився 7 липня 1887 року. Це 
місце було одне із небагатьох у Російській імперії, 
де дозволялося масово селитися євреям, власне 
ким були батьки Марка Шагала. А відтак, майбутній 
живописець отримав традиційну домашню єврей-
ську освіту, вивчивши давньоєврейську мову, Тору 
і Талмуд. Скромна праця батьків дозволяла утри-
мувати 9-х дітей в певному достатку, але водночас 
вказувало, що з неординарним прагненням стати 
відомим художником юному Марку доведеться 
розраховувати лише на власні сили. 
Першу свою художню освіту митець здобув у рідному 
місті. Незважаючи на те, що Вітебськ розташовувався 
на околиці Російської імперії, у ньому знаходилися - 
міське училище, бібліотека та художня школа. Більше 
половини жителів були євреї, і місто налічувало 60 
синагог і 30 християнських храмів [2]. 
Власне у "Школі живопису і рисунка художника Ієгуди 
Пена", випускника Петербурзької Академії Мистецтв, 
Шагал отримав свої перші професійні навички. Набув-
ши значущості і визнання, живописець ніколи не забу-
вав свого першого вчителя, і присвятив йому декілька 
віршів. Адже Марк Хацкелевич окрім найрізноманітні-
шої мистецької діяльності писав також вірші на ідіші та 
є автором книги "Моє життя" [1; 8].
Наступним кроком після училища було продовжен-
ня навчання у Петербурзі в 1907 році. Брак коштів 
не зупинив Шагала аби дістатися до знаменитої на 
той час "Рисовальной школы общества поощрения 
художеств" Миколи Реріха. Проте перебуваючи у по-
стійних пошуках, невтомний новатор надав перевагу 
урокам живопису у Лева Бакста. За короткий термін 
проявляється позитивний вплив тих змін, що митець 
почав застосовувати у своїх творах. Зокрема картини 
"Сім’я", "Материнство", "Кільце" та інші вважаються 
проявом перших рис символізму, що в подальшому 
стануть притаманними автентичному художнику [1; 8].

Центром тодішнього мистецтва був Париж, тому от-
римавши фінансову допомогу від шанувальника своєї 
творчості (мецената Максима Вінавера) Шагал поїхав 
вслід за своїм впливовим учителем - Бакстом. Навча-
ючись протягом певного часу у вільній Академії "Палі-
тра" та проживаючи в знаменитому Улію, фаланстер з 
близько 140-ма ательє-студіями, митець безперервно 
відвідував виставки, музеї з роботами старих майстрів 
та своїх сучасників. Беззаперечним вважається вплив 
кубізму, котрий радше не захопив його повністю, од-
нак залишився помітним в тодішніх і пізніших творах. 
Це зумовлено тим, що кубізм на той час став передо-
вим художнім напрямком в Паризькій школі. Він цілко-
вито завоював увагу більшості художників, починаючи 
з його відкривачів – Шлюба і Пікассо та незабаром 
проявився у всіх видах мистецтва [8; 10].
Звертаючись до Біблії, Марк Шагал починає вико-
ристовувати образ "дерева життя" - східний сим-
вол, що зустрічається в мистецтві народів Сходу 
з найдавніших часів. Це показує нам, що митець 
приступив до ретельного дослідження біблійних сю-
жетів і використовує їх інтерпретовані образи в своїх 
картинах. Цей факт допомагає зрозуміти походжен-
ня ідей для скляних об’єктів. Зокрема, роботи Марка 
Хацкелевича у Паризький період можна охаракте-
ризувати іншим терміном – "космізм". Явища ангелів 
в картинах Шагала, нескінченне небо над пустелею 
і незліченні зірки - все походить зі Старого Завіту. 
Шагал систематично включав зображення кози, 
скрипаля на даху, маленькі будинки з довгоми пар-
канами, оскільки це були алюзії на Вітебськ. Також 
часто в картинах з’являється образ віслюка, що є 
символом Месії в іудаїзмі [1; 8; 10].
Варто зазначити, що походження живописця, його 
національність, але, одночасно й міжкультурність 
(котру досліджував відомий німецько-ізраїльський 
психоаналітик Еріх Нойман), його яскраве дитин-
ство у маленькому химерному містечку - до кінця 
життя буде відображене в сотнях його творів. Як 
влучно наголошено у статті Лариси Ільчук "Творча 
спадщина Марка Шагала як міжкультурний фено-
мен" поняття "дім" та подібний душевний зв’язок 
із ним, які постійно зустрічаються у працях митця, 
представляє собою рідкісне явище [ст. 20; 10]. 
Ця особлива прив’язаність художника до рідних 
місць просякнута світлою тугою та ностальгією. 
Яків Тугендхольд писав: "Тоді як від головоломних 
цегляних побудов французів віяло холодом інте-
лектуалізму, логікою аналітичної думки, напроти-
вагу в картинах Шагала дивувала якась дитяча 
натхненність, щось підсвідоме, інстинктивне, 
неприборкано-барвисте" [8]. Його твори випромі-
нюють дивовижне світіння, завдяки вдалим колір-
ним співставленням. Пізніше митець зауважить, 
що як і кераміка, котра цікавила його на початках, 
вітраж - це мистецтво перетворення вогнем, лише 
матеріалом тепер стає вже не земля, а небо. "Який 
художник не мріяв виготовляти світло, збирати 
блакить та використовувати саме небо? У живо-
писі, пояснював Шагал, художник зіштовхується 

з двома штучними і непокірними елементами - 
полотном і пігментами, в які його талант і духовні 
сили повинні вдихнути життя. Перевага два до од-
ного, отже боротьба нерівна, а перемога складна. 
Однак, працюючи з керамікою та склом, художник 
створює об'єднання двох природних стихій - землі 
та вогню, не пошкоджуючи жодної" [ст. 12; 22].
У червні-липні 1914 року в берлінській галереї 
"Штурм", відкрилася перша персональна виставка 
творів Шагала. 27-річний майстер представив двісті 
творів: 40 картин і 160 графічних робіт - гуашей, 
акварелей і рисунків. Вважається, що вже на той 
момент, творча особистість Марка Шагала була 
повністю сформована. Зокрема важливо підкрес-
лити невід’ємну роль в житті Шагала його дружини 
Белли Розенфельд, яка була матір’ю їхньої доньки 
Іди, багаторічною музою та постійною підтримкою 
художника. Її образ зустрічається на численних 
картинах живописця (Іл. 3). 
У січні 1919 року в Вітебську відбулося відкриття На-
родного художнього училища, засновником котрого 
був Марк Шагал. Він запросив до викладання свого 
старого вчителя Ієгуду Пена, Івана Пуні, Лазаря Ли-
сицького, Мстислава Добужинського та інших. Також 
був запрошений в училище Казимир Малевич. Шагал 
особисто керував "Вільною майстернею живопису", 
а в травні обійняв посаду директора училища. Проте 
яскрава постать Малевича поступово витіснила своєю 
прямолінійною наполегливістю Марка Хацкелевича. 
Ця подія дуже вплинула на його характер: "Коли мене 
залишають, зраджують старі друзі, я не втрачаю надії, 
коли з’являються нові - я не ваблю себе примарними 
сподіваннями, а зберігаю спокій" [8]. Звернувшись до 
театрально-декораційного живопису, майстер відчув 
певний шарм роботи на великих площинах, що, зі 
свого боку, розкривало перед ним більші можливості 
для висловлення своїх уявленнь про небо, землю та 
інші таємниці світу. Отримавши дозвіл, Шагал влітку 
1922 виїхав з родиною до Берліна. 
Марк Шагал почав розробляти ілюстрації до "Мер-
твих душ", які отримали схвальні відгуки від знав-
ців та поціновувачів графічних напрямів лінійного 
офорту, антикви та гравюри на металі. Існує дослід-
ницький центр в Амстердамі, котрий присвячено 
виключно графічним творам Марка Шагала [25]. Та-
кож бездоганне володіннями цими техніками пізніше 
проявилося в його вітражній справі.
У 1931 році Шагал приступив до роботи над ілю-
страціями для Біблії. Для отримання живих вражень 
він поїхав до Ізраїлю, відвідав Палестину, Єгипет і 
Сирію. "Моя батьківщина існує тільки в моїй душі", 
- стверджував митець [ст.8; 10]. Шагал знайшов 
підтвердження цього під час першої поїздки до Па-
лестини в 1931 році. Він сказав, що це був найбільш 
вражаючий досвід його дорослого життя - велике 
пробудження та одкровення. Вітебськ, що вписався 
у його серце, та Єрусалим із його овіяними, протя-
гом енних віків, попелом та золотом стінами. Біблія 
з ілюстраціями Шагала вийшла у видавництві Ежена 
Теріад в 1957 році.
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У вигляді протистояння жорстокості, котра все 
більше наростала, в мистецтві Шагала постає тема 
Розп'яття (1938 рік). Надалі він ще неодноразово 
звертатиметься до образа Христа як втілення боже-
ственної любові та самопожертви. Основою сюжетів 
Шагала у наступні роки стала війна. В картинах ді-
ють ангели, перелякані люди, що метушаться, жінки 
з дітьми, і всюди - образ Розп'яття і рідний Вітебськ. 
У 1941 році керівництво Музею сучасного мистецтва 
в Нью-Йорку, запросило художника переселитися з 
контрольованою нацистами Франції до США, і цього 
ж року сім'я Шагала завдяки фондові допомоги, 
котрий субсидували Рокфеллери, переїжджає до 
Нью-Йорка. Однак, невдовзі митця спіткало наступ-
не потрясіння - смерть його дружини Белли. Після 9 
місяців розпачу він знову знаходить сили поверну-
тися до роботи. Допомагає йому в цьому його друга 
супутниця життя, Вірджинія Макнілл-Хаггард. У них 
народився син Девід Макнілл, котрий пізніше став 
віце-президентом Фонду Шагала і приймає рішення 
на рівних правах з трьома дітьми Іди Шагал. 

Поверненню до масштабних проєктів посприяло 
замовлення в 1945 році від Метрополітен-Опера в 
Нью-Йорку на оформлення балету "Жар-птиця", на 
музику Ігоря Стравінського. У наступному році Ша-
гал влаштував грандіозну (144 роботи) ретроспек-
тиву в Музеї сучасного мистецтва, Нью-Йорк, після 
чого показав її в Чикаго. В 1952 він одружується з 
"Вавою" - Валентиною Бродською. З документаль-
ного фільму Олега Лукашевича, білоруського журна-
ліста, відкривається вагомий вплив кожної супутниці 
Марка Шагала, що безсумнівно вплинуло на різні 
періоди його творчості [13]. 
У 1951 році він знову здійснює поїздку до Ізраїлю, 
який вже на той час став незалежною державою. До 
цього періоду належить його перша велика картина на 
біблійний сюжет - "Цар Давид". Цією картиною Шагал 
почав втілення в життя свого величного задуму, який 
він згодом назвав "Біблійне послання Марка Шагала". 
Художник працював над цим циклом робіт протягом 
1950-1967рр. У 1958 році він отримав замовлення від 
паризького театру Гранд-Опера на виконання декора-

цій і костюмів для постановки балету "Дафніс і Хлоя" на 
музику Моріса Равеля. Античний світ настільки захопив 
Шагала, що він вирішив створити величезне монумен-
тальне панно в новій техніці, котру щойно опанував - 
мозаїка, на тему "Одіссеї" Гомера [1; 8] (Іл. 4).
Наприкінці 1950-х років, Шагала повністю захопи-
ла мрія про створення монументально-декоратив-
них творів. У ті роки зацікавленність до мистецтва 
вітража і в Європі, і в Америці триває. Популяриза-
ція скляної старовинної техніки пояснюється дея-
кою спільністю конструктивних принципів готичної 
архітектури та архітектури другої хвилі конструкти-
візму. Ні вік, ні необхідність здобувати нові навички 
не зупинили Шагала - можливість створювати 
картини, що тепер світитимуться по-справжньому, 
всецілісно оволоділа ним. Він швидко освоїв тех-
ніку розпису скла, ставши одним з найвідоміших 
вітражистів XX століття [8; 21].
Вражаюче сяйво вітражів великого майстра зумов-
лене особливою технологією нанесення одночасно 
трьох кольорів на одній панелі скла. Авторство цього 
винахідливого прийому належить першому асистенту 
і помічнику художника - Шарлю Марку. Шарль Марк 
та Бріжит Сімон були власниками відомої майстерні 
Сімона в Реймсі. Тож Шарль запропонував наноси-
ти фарбу на скло частково, не зафарбовуючи його 
повністю, а "граючи" прозорістю і комбінуючи кольо-
ри. Із спогадів Бенуа Марка: "Я почав працювати з 
1973 року разом з моїми батьками, Бріжит Сімон і 
Шарлем Марком, в сімейній майстерні Сімона, чия 
історія налічує дванадцять поколінь та існує в Реймсі 
з 1640 року. Тоді саме йшла робота над вітражами 
Марка Шагала для трьох вікон хору Реймського 

собору. Шагал часто повторював: "Я робітник, і 
зовсім не з удаваної скромності". Він дійсно відчував 
глибоку потребу в тому, щоби його роботи, його 
послання дійшли до самого серця людей, досягли 
глибин їхньої душі." [11; 21]
Кафедральний собор Святого Стефана в Меці - один 
з найбільших у Франції. За дивовижні вітражні вікна 
загальною площею 6500 кв. метрів мецькій собор 
називають Lanterne de Dieu - світильник Господа. 
Найдавніші вітражі - розпису XIII століття - присвячені 
життю святого Павла. Найбільш пізні розписи нале-
жать пензлю Марка Шагала - у 1957 році художник 
отримав замовлення на виготовлення серії з 19 
вітражів за мотивами історій Старого Завіту. 
У червні 1959 р. Доктор Міріам Фрейнд, національ-
ний президент Хадасси, та Джозеф Нойфельд, 
архітектор, який проєктував медичний центр 
Хаддаського Єврейського університету запропо-
нували Шагалу спроєктувати вітражі для синагоги 
Аббель, яка повинна була стати частиною медич-
ного центру. Ця синагога - класичний прямокут-
ник, вбудований у схил пагорба. Освітлюється 
це приміщення завдяки дванадцятьом великим 
вікнам з круглими арками, по три з кожного боку. 
Цикл племен, який є циклом людських поколінь і 
пов'язаний з астрологією охоплюється загальною 
динамікою світла, тобто є своєрідною божествен-
ною еманацією всього земного існування. Кожне 
вікно є незалежним цілим, але водночас взаємодіє 
з іншими, аби виражати загальне послання: долю 
Ізраїлю в Обітованій Землі та через Ізраїль долю 
людини на землі (Іл. 5) Діапазон кольорів базуєть-
ся на чотирьох домінуючих тональностях - синій, 

Іл. 3. Марк Шагал, "Белла в білому комірі", 1917 
"Рожеві коханці", 1914
Іл. 4. Марк Шагал, мозаїка "Одіссея", Ніцца, Франція
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червоній, жовтій та зеленій, а вікна розподіляються 
групами по три, як коштовності нагрудного знака 
Аарона, у тому ж порядку, який використовував 
Яків для позначення племен. У лютому 1962 року 
вітражі були остаточно встановлені в синагозі на 
урочистій церемонії, в якій взяли участь Шагал 
та його колега Шарль Марк. Протягом кількох 
місяців, сотні тисяч людей приїхали побачити ці ди-
вовижні вікна, котрі були виставлені в Нью-Йорку 
та Парижі [ст.13; 22].
Шагал розробив систему 6-ти етапів створення віт-
ражу: спочатку перша зарисовка, олівець, ручка та 
індійська туш. Далі підготовчий рисунок, індійська 
туш і відмивка. Наступний крок - перша кольо-
рова зарисовка, індійська туш і акварель. Потім 
маленька модель, гуаш і колаж. Кінцева модель, 
гуаш і колаж та останній етап - завершене вікно 
[ст.19; 22]. Всі рівні підготовки до безпосередньо 
скляної роботи виглядають окремими, майстерни-
ми ілюстраціями, які легко надаються до відбиток 
(принтів) у різноманітних графічних техніках. (Іл. 6) 
Цікаво, що зазвичай гуаш не вважається дуже по-
ширеним засобом виконання художніх робіт, осо-
бливо великого розміру. Проте м’якість та живість, 
що притаманні гуаші, додає тонкої поетичності у 
трактуванні сюжетів. Марк Шагал від цієї техніки 
ніколи не відмовлявся і регулярно застосовував 
гуаш при створенні піднесених образів в біблійних 
сценах, та в зображенні коханих, в оточені фантас-
тичних букетів з квітів. 

У 1964 році надійшла пропозиція від міністра куль-
тури Франції Андре Мальро розписати плафон 
знаменитого театру Гранд-опера в Парижі (Іл. 7) У 
розписі проявилася мета Шагала - створити яскраве, 
життєрадісне видовище, яким і виявився живопис 
на плафоні, по завершенні роботи. Підготувавши 
персональні виставки в Японії - містах Токіо і Кіото, 
Шагал знову їде в Америку. Там у нього планувалася 
велика робота: він виконує вітражі і мозаїчне панно 
для будівлі Організації Об'єднаних Націй.
Недалеко від родинного маєтку Кайку, який нале-
жить вищезгаданим Рокфеллерам і розташовується 
в долині річки Гудзон - збудована невелика затишна 
церква (Union Church of Pocantico Hills). Перший вітраж 
для церкви Покантіко-Хіллз запропонував встановити 
Нельсон Рокфеллер. Він замовив розпис круглого вік-
на Анрі Матіссу. 84-річний художник закінчив ескізи і 
вибрав скло для вітража «Вікно-троянда» за два дні до 
своєї смерті. Після того як з життя пішов Джон Рок-
феллер-молодший, сини вирішили встановити в його 
честь наступний вітраж, щоб два розташованих один 
навпроти одного вікна "з'єднали" на землі людей, які 
прожили довге щасливе життя удвох. Для втілення 
цієї величної ідеї брати вибрали Марка Шагала. У 
1964 році навпроти круглої "Троянди" був встанов-
лений "Добрий самаритянин". Вражені майстерністю 
Шагала, Рокфеллери замовили йому серію з восьми 
вітражів. В цикл увійшли сім вітражів за мотивами 
Старого Завіту і один вітраж "Розп'яття" на основі 
сюжету Нового Завіту – його встановили в пам'ять 

про сина Нельсона Рокфеллера, Майкла  [22]. 
Черговим проєктом Марка Шагала став приймаль-
ний зал будівлі Генеральної Асамблеї ООН, яким 
прикрашає "Peace Window" - величезне "Вікно Миру" 
висотою майже 3,5 метра [17]. Це вітражне панно 
- подарунок Шагала Організації Об'єднаних Націй. 
Вікно присвячено пам'яті Дага Хаммаршельда, який 
обіймав посаду генерального секретаря ООН з 1953 
по 1961 рік і загинув в авіакатастрофі під час чергової 
місії світу. Прагнучи відобразити красу ідеалів і цілей 
ООН, художник вибрав для тла вітража небесно-бла-
китний відтінок - колір миру і любові. Далі, виконуючи 
замовлення чиказької мерії, до двохсотріччя США і в 
пам'ять про Річарда Дж. Дейлі - видатного громадя-
нина і мера Чикаго - Марк Шагал створив в 1977 році 
"Вікна Америки", Інститут мистецтв міста Чикаго. Ці 
вітражі - дивовижне переплетення історичних образів 
Америки, її побуту і культури з релігійними символами 
і ностальгічними спогадами художника про рідний 

Вітебськ та інші улюблені місця майстра [3; 9].
Церква Всіх Святих (All Saint's Church) в невеликому 
селі Тудлі графства Кент - єдиний в світі собор, всі 
вікна якого прикрашені вітражами Марка Шагала. У 
1963 році до Шагала звернулися сер і леді Девідж-
дор-Гольдсміт, які хотіли замовити вітраж в пам'ять 
про свою доньку Сару, яка трагічно загинула в 
21-річному віці. Художник особисто приїхав в Тудлі, 
щоб встановити готовий вітраж в східному вікні. Його 
захопило, що на відміну від синагоги Хадасса, котра 
освітлюється штучним світлом, все приміщення 
британської церкви має ідеальне природне освітлен-
ня - вставлені у вікна вітражі будуть змінюватися в 
залежності від години дня. За наступні 15 років, за 
співпрацею з Шарлем Марком, Шагал зробив додат-
ково 11 вітражів для церкви Всіх Святих. [3]
Марка Шагала часто називають "найбільш єврей-
ським художником", проте він створював роботи 
не тільки для іудейських, але також для християн-

Іл. 6. Шість етапів створення вітражів Марка Шагала, вікно "Леві" синагоги Аббель при медичному центрі Хадасса, 1962 р.

Іл. 5. 12 вікон Марка Шагала, синагога Аббель при медичному центрі Хадасса, 1962 р.
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ських і католицьких храмів. Його вітражі прикра-
шають собори в Ізраїлі, Франції, Британії, США. 
Єдиною країною, де художник навідріз відмовлявся 
працювати довгий час, була Німеччина - за зни-
щення шести мільйонів євреїв в роки нацистського 
терору. "Німецький бойкот" тривав до 1974 року, 
коли, поступившись наполяганням священика 
Клауса Майера, Шагал взявся до роботи над 
вітражами для реставрування церкви Святого 
Стефана в Майнці. Своє прагнення працювати 
саме з Шагалом священник пояснював бажанням 
стерти кордони між релігіями та національностями. 
Шагал розписував вікна собору Святого Стефана 
віддалено - робив акварельні ескізи, які передавав 
в Реймську майстерню Сімона, де інші майстри 
переводили їх в натуральний розмір і втілювали в 
склі. Готові панелі відправляли назад Шагалу - він 
вважав своїм обов’язком нанести останні штрихи 
власною рукою. Після цього розписані скельця 
займали своє місце у вікнах церкви. Це не тіль-
ки останні, але і найбільші вітражі Шагала, що 
встановлені в одному місці - загальна площа вікон 
становить 177 квадратних метрів (Іл. 8).

Шагал був набагато більше ніж художник, в певному 
сенсі його можна називати "ретранслятором". За 
своїм власним визнанням, він намагався привнести 
в свої роботи четвертий вимір. [9] Варто зазначити, з 
якою увагою та з яким глибоким аналізом художник 
ставився до поставленої задачі. Завжди зважав на 
місце об’єкту, його функцію, тематику (чи місце при-
свячено молитві, чи це приватний маєток або місце 
для проведення переговорів). Також враховував 
особистість людини, якщо їй було присвячено вітраж 
або цикл вітражів. Шагал детально вивчав принцип 
освітлення приміщення, натуральне чи штучне, та 
розташування об’єкту. Також професійною рисою 
робіт Марка Хацкелевича був вибір кольорової гами, 
котра завжди співставлялася з ідеєю, символізмом 
та сприйняттям великих мас разом. 
Неодноразово мистецтвознавцями зауважено 
легкість і певну прозорість кольорів шагалівських жи-
вописів. Варто звернути увагу на подібності вітражів 
майстра з його первинними живописними техніками. 
Низка зрілих робіт Марка Шагала мають цілісне, над-
звичайно насичене тло та певне враження світіння 
від робіт. Особливо це помітно в творах на релігійну 

тематику - своєрідне наближення до небесного, що 
зачаровує силою свого світла та огортає любов’ю. 
Цікавим є також використання у живописах та 
рисувальних техніках чорних ліній і контурів, котрі 
приваблюють їхньою свободою, виразністю. Такі самі 
лінії ми бачимо пізніше у вітражах. Подекуди ці конту-
ри слугують спаяним поділом між кавалками скла, а 
іноді проявляються як самодостатньою авторською 
рисою. Спосіб зображення фігур також відсилає нас 
до живописних робіт. Навмисно непропорційні фігури 
звичайних людей та біблійних постатей завжди міс-
тять потужне емоційне забарвлення. Використову-
ючи усі пережиті моменти життя, і щасливі і трагічні, 
митець не приховує свої внутрішні переживання. 
Дитяча щирість, котрую він ділиться з усім світом, 
вражає у саме серце глядавів, рівноцінно пересічних 
людей та експертів.
 
РОЗДІЛ ІІІ. Виникнення скляних "Реальних історій"
Марк Шагал у своїх роботах завжди зашифровував 
історії, спогади зі свого життя. Недивлячись на тему 
монументальних об’єктів, котрі створював митець 
– численні вітражі, грандіозні мозаїки, стелі театрів – 

завжди нам зустрічаються єврейські традиції, образи 
рідного для митця Вітебська з його крихітними бу-
динками та колоритними мешканцями, його безцін-
на Белла, що літає в небі, домашня худоба та інші 
персонажі. Як слушно зауважує дослідник феномену 
Марка Шагала Еріх Нойман: "У світі символів Шагала 
єврейське та християнське, індивідуальне та колек-
тивне, первісне язичництво та складний модернізм 
злиті у нерозривну єдність" [c. 143; 20].
Отже, вивчаючи спадщину Марка Шагала, мене 
власне зацікавило незвичне поєднання матеріалів та 
образів, з якими митець працював. По-перше, вра-
жає тісний зв’язок його живописних та рисункових 
технік зі склом, а по-друге, захоплює те, як існуючі 
люди, явища, предмети в житті художника перепле-
тені з вигаданими та трансформованими речами.
Пройшовши низку експериментів зі склом упродовж 
навчання в академії, я надаю перевагу використовувати 
його найголовніші, на мою думку, властивості – прозо-
рість та світлопроникність. Також варто згадати, що ос-
танні мої проєкти були пов’язані з соціальними темами, 
суспільними явищами та процесами. Прагнення створи-
ти інтерактивний проєкт підштовхнуло до символічного 

Іл. 7. Марк Шагал, плафон театру Гранд-опера в Парижі/Франції, 1964 Іл. 8. Вітражі в церкви Святого Стефана в Майнці/Німеччина, 1978 
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"виходу" за межі майстерні. Це зі свого боку дозволило 
залучити людей, які мене оточують, до співтворення. 
Збираючи їхні думки та спогади у вигляді коротких 
інтерв’ю, мене цікавило передусім зрозуміти та 
передати, як насправді багато ми маємо спільних 
образів, що пов’язані зі склом. Також під час розмов 
стало очевидним, що практично не можливо залиша-
тись байдужим до скляних виробів, художніх творів. 
Цей матеріал надалі зачаровує і захоплює людей 
абсолютно різних віку та професій. Серед опитаних 
є склярі, художники з інших галузей, діти, студенти 
та люди, котрі не пов’язані безпосередньо з мис-
тецтвом. Варто виокремити, що більше половини 
учасників згадували та захоплювалися вітражами. 
Саме це наштовхнуло мене на ідею втілення скляних 
історій у класичній вітражній техніці. Вагомою части-
ною проєкту є також розповіді сумного характеру. 
Це показало, що не у всіх скло асоціюється з чимось 
приємним та красивим, або радше рівнозначно пере-
тинаються позитивні спогади з негативними. 
Як результат, я зафіксувала, "заархівувала" моменти 
нашої взаємодії у вигляді аудіо та відео записів. Беру-
чи яскраві візуальні образи з їхніх розмов, по-трохи 
почали з’являтися різноманітні історії. Загалом взяло 
участь 20 учасників та учасниць, декілька з них є 
мешканцями інших міст та країн. Напочатку я створи-
ла список людей, котрих хотіла опитати і працювала 
за ним. Проте у процесі він дещо змінювався і це було 
найцікавішою частиною. Адже працюючи зі склом 
вже 6 років, я звикла до непередбачуваних моментів, 
котрі зазвичай лише покращують початковий задум. 
Звісно виникало бажання записати розмови з якомога 
більшою кількістю людей, оскільки виявилося, що 
подібний досвід відкриває новий погляд на певні речі. 
Але обмеженням був час, котрий відведено на вико-
нання проєкту в матеріалі, а також фінальний аудіо- та 
відео-запис мав бути недовшим аніж 3-4 хвилини. Усі 
фрагменти зі спогадів опитаних людей можна буде 
оглянути та прослухати під час презентації роботи.  
Проєкт складається з трьох частин: паралепіпідної 
форми освітлювальні об’єкти зі скругленими кута-
ми, котрі мають вітражі з обох сторін (тобто шість 
вітражів).  Також вони відрізняються кольоровою 
гамою і розміром, але разом становлять одне ціле, 
оскільки деякі кольори повторюються та перетікають 
в інші. Назагал, хотілось досягти ефект акварельних 
розтяжок та символічно зобразити природні мотиви 
– небо, землю, воду, сонце тощо. Зі свого боку си-
луети маленьких людей підкреслюють безперевний 
рух та циклічність життя. 
Спільно зі скляними історіями про бокали, кулі, віт-
ражі, вази, кольорові пляшки, ялинкові прикраси, ка-
лейдоскоп, скарбничку, Вінні-Пуха та багато інших – в 
гармонії вирують навколо діти, дорослі, люди з обме-
женими можливостями, люди похилого віку, тварини 
та інші взаємоважливі частини нашого суспільства. 

ВИСНОВКИ
В цьому дослідженні коротко розглянуто історію по-
яви вітражного мистецтва і зконцентровано увагу на 

повномасштабному відроженні вітражних майстерень 
та великих підприємств у другій половині XIX cт. – се-
редини 70-х років XX cт. Центральною частиною став 
творчий доробок Марка Шагала, де було виокрем-
лено період роботи зі скляними монументальними 
композиціями. Еріх Нойман писав наступне: "Відсто-
роненість Шагала - це досвід людини, котрій відкрив-
ся божественно-людський світ, оскільки земний люд-
ський настільки просочений жахом і стражданням 
перевтілень, що його відчуття можуть залишитися 
живими, лише якщо він безперервно буде триматися 
центру існування." [c. 148; 20] На мою думку, дослід-
ник підкреслює, що пройшовши безліч політичних 
змін та травматичних подій, Марк Хацкелевич зберіг 
в собі початковий образ правильного і неправильно-
го, насамперед дотримуючись людяності, толерант-
ності та ненав’язування власних поглядів. В прикін-
цевому розділі описано магістерський проєкт, що був 
інспірований творчістю Марка Шагала, зокрема його 
досягненнями у вітражній сфері.
Підводячи підсумки, вітражне скло виявилось ідеаль-
ним медіумом для передачі алегоричних та фанта-
смагоричних образів митця. Також впевнено можна 
говорити про критичне мислення Марка Шагала. 
Про це свідчить, наприклад, часте звернення до 
зображення Христа, яке за єврейськими традиціями 
не прийнято використовувати. Тобто будь які догма-
ти вірування і загальноприйнятих суспільних норм, 
митець пропускав через себе і відтворював безпосе-
редньо в своїх роботах у трансформованому вигляді. 
Такий підхід до життя і мистецтва в цілому зробив 
Марка Шагала світовим художником та безцінним 
джерелом натхнення для наступних поколінь.
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У середині ХІХ століття в Англії виник мистецький 
рух, який спершу кинув виклик застарілим акаде-
мічним догмам у живописі, а згодом переродився 
у вигляді відродження художниками старовинних 
ремесел. Об’єднання прерафаелітів дало поштовх 
розвитку самобутнього напрямку у живописі, який 
нині посідає важливе місце в історії мистецтва. 
Їхні картини виставлені у багатьох музеях Англії як 
цінне національне надбання. Започаткований ними 
рух мистецтв і ремесел став яскравою сторінкою 
в галузях історії дизайну і ужиткового мистецтва. 
Поєднання високохудожнього смаку з ретельним 
опануванням ремесла породило унікальні за своєю 
естетичною і технологічною цінністю витвори, які й 
тепер залишаються невичерпним джерелом натх-
нення для створення нових, сучасних робіт. Тому 
дослідження їхнього впливу на розвиток художнього 
скла є для нас актуальним.
Раніше тему творчості прерафаелітів висвітлював 

їхній сучасник, відомий мистецтвознавець Джон 
Раскін у численних статтях, а згодом у своїх «Лекціях 
про мистецтво».
Метою дослідження є висвітлити головні засади та 
особливості художньої творчості групи митців, назва-
них прерафаелітами, її місце у художньому процесі, 
зокрема її вплив на розвиток ремесел, а саме  
віражного мистецтва.
Для реалізації поставленої мети дослідження постав-
лено такі завдання: дослідити історію руху, висвітлити 
його витоки й інспірації, проаналізувати живописний 
спадок прерафаелітів, визначити їхні ідейні та естетич-
ні засади, висвітлити історичний контекст руху мис-
тецтв і ремесел, дослідити вітражні твори представни-
ків цього руху й зіставити їх із живописною творчістю. 
Об’єктом дослідження є діяльність братства прера-
фаелітів і фірми «Морріс і Ко».
Предметом дослідження є живописні твори пре-
рафаелітів і їхні вітражі. 

Х р и с т и н а  С п і л ь н и к
В п л и в  т в о р ч о с т і  о б ’ є д н а н н я  п р е р а ф а е л і т і в  

н а  р о з в и т о к  в і т р а ж н о г о  м и с т е ц т в а

РОЗДІЛ І. Особливості художньої творчості 
прерафаелітів
Творчість мистецького об’єднання Прерафаелітів 
являє собою складний, оригінальний, заплутаний 
світ символів та образів, запозичених з традиційної 
європейської культури і переплавлених у горнилі 
натхнення молодих ерудованих англійських ентузіа-
стів середини ХІХ століття. Їхній мистецький доро-
бок став відображенням прагнень, ідеалів і надій 
тогочасної творчої особистості, пригніченої з одного 
боку жорсткими догмами вікторіанства й – з іншого 
– передчуттям неминучого занепаду існуючого ладу в 
мистецтві, культурі, духовності. Органічним продов-
женням живописної і поетичної творчості прерафа-
елітів став рух «Arts & Crafts», який втілив її естетичні 
й ідейні принципи у ремеслах, зокрема вітражництві, 
текстилі, меблярстві.
Від моменту утворення в 1848 р. і впродовж всього 
часу діяльності склад товариства змінювався, самі 
учасники змінювали рід діяльності, а їхній творчий 
доробок сприймався неоднозначно, довго залишав-
ся предметом дискусій мистецтвознавців, філософів 
та іншої інтелігенції.
Передумовою до виникнення у 1848р. об’єднання 
молодих художників був строгий консерватизм, сухе 
пуританство культурного життя Англії вікторіанської 
доби з її жорсткою і водночас лицемірною мораллю. 
Тоді панівним у мистецтві був напрям академізм, 
канони якого у «високому мистецтві» чітко визначали 
визнані офіційні авторитети національних акаде-
мій мистецтв, спираючись на спадок античності й 
Відродження. Застарілі догми стримували розвиток 
англійського малярства. Художники Джон Констебл 
і Вільям Тернер намагалися відмовитися від панівних 
правил живопису. З їхнім відходом у середині ХІХ ст. 
місце «революціонерів мистецтва» стало вакантним. 
З цього часу й надалі художники об’єднувалися в нові 
групи, братства,товариства часто заради того, щоби 
спільно відстоювати свої ідейні засади й настанови.
Тож у 1848 Вільям Голман Гант, Джон Еверетт 
Міллес і Данте Габріель Росетті (найстаршому з них 
на той момент було 21) рішуче виступають про-
ти офіційного мистецтва й утворюють «Братство 
прерафаелітів» («Pre-Raphaelite Brotherhood»), до 
складу якого, окрім них трьох, увійшли трохи пізніше 
художники Дж. Коллінсон, Ф. Стівенс, скульптор Т. 
Вулнер, письменник і критик В. М. Росетті. Оскіль-
ки останній не був художником, його призначили 
секретарем Братства і доручили йому відредагувати 
складену його братом Данте Габрієлем теоретичну 
програму товариства [13].
Такими були основні положення цього маніфесту: 
«Втілювати власні істинні ідеї. Уважно і скрупульозно 
штудіювати Природу, щоби вміло її передавати. Сим-
патизувати прямоті, серйозності, щирості у минулому 
мистецтві, відкидаючи конвенціональне, самопара-
дування і завчене напам’ять. Найважливіше – скру-
пульозно творити хороші картини і скульптури. Усі 
роботи підписувати не власним іменем, а ініціалами 
братства - «P. R. B.»

Проте від останнього пункту вони відмовились: у 
1849р. у власному періодичному виданні «Зародок» 
(англ. «The Germ») прерафаеліти представили на загал 
свої принципи в статтях, розповідях і поемах, відтак 
абревіатура «P.R.B.» не лише перестала бути загадкою 
для публіки, а й була добре знаною і серед викладачів 
та студентів академії, і для широкого кола глядачів. 
Прерафаеліти вважали, що запорукою їхнього 
повного творчого самовираження було звільнення 
живопису від застарілих догм академізму. Для того, 
аби бунтівний опір перетворився на революційний 
рух, потрібно було спиратися на власні, нові ідейні та 
естетичні засади. Одна з них була прямо заявленою 
у назві об’єднання, оскільки прерафаеліти стверджу-
вали: «Мистецтво було чистим лише до Рафаеля. 
Рафаель був сам чистий у першій половині свого 
творчого шляху. Згодом, отримавши свої перші ва-
тиканські замовлення, … він створив стереотип, за 
яким послідували решта» [13]
Сама ідея, що мистецтво було чистим до Рафаеля, 
за своїм характером досить англійська. Адже в Англії 
довго зберігали свій вплив середньовічні традиції, го-
тика, а європейські стилі (бароко, рококо, маньєризм) 
засвоювалися частково, окрім палладіанства, яке 
прижилося у королівстві добре, але швидко згубило 
вільний дух творчості. Академія тяжіла до насліду-
вання методів старих майстрів: домінування рисун-
ку над кольором, перевага виваженості й штучної 
статики над живою динамікою у композиції, завжди 
штучне освітлення в майстерні замість природного 
на пленері тощо. На переконання прерафаелітів, за 
таких умов митцеві було неможливо дихати на повні 
груди в процесі творчості. Натомість вони взяли собі 
за основу мистецький доробок майстрів кватроченто і 
британську готику, а також прагнули якомога точніше 
розвинути свою техніку, щоби поєднати нові ідеали з 
реалістичним зображенням об’єктів. Звільнення від 
академізму для прерафаелітів передбачало відмову 
від академічного ідеалізму: замість застиглих, непри-
родних поз та ідеалізованих форм писати просто, 
живо, щиро, чуттєво і якомога достовірніше. Відтак 
художники багато вправлялися скрупульозно писати 
природу на пленері. 
У своїй творчості прерафаеліти зверталися до 
різноманітних сюжетів, серед яких найвизначнішими 
можна вважати: біблійні (прагнули оспівувати «вищі 
істини»), національний фольклорний спадок (легенди 
артурівського циклу зокрема, а також збірні поетичні 
образи); античної міфології, поетична творчість Данте 
Аліг’єрі та інших кватроченто, романтиків тощо.
Стосовно середньовічної культури, художники 
вважали, що вона містила в собі духовну і творчу 
єдність, втрачену в наступних епохах. Принцип точ-
ного, реалістичного зображення природи йшов дещо 
всупереч акценту на середньовічній культурі. На 
ранніх етапах молоді художники вважали, що ці два 
інтереси узгоджуються, але згодом між ними наста-
ло певне розділення: Міллес, Гант і їхні послідовники 
дотримувалися принципу реалізму, а Росетті, Едвард 
Берн-Джонс і Вільям Морріс більше піддалися впли-
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ву медієвістики. Втім, це розділення не було абсо-
лютним, оскільки обидві течії мали в основі думку, 
що сутністю мистецтва є його духовний характер, і 
цим їхній ідеалізм можна протиставити матеріаліс-
тичному реалізму Густава Курбе та імпресіоністів.
Натхненні природою, прерафаеліти застосовували 
техніку, яка дозволяла виразно й чітко передавати 
деталі: писали яскравими напівпрозорими барвами 
вологому білому ґрунті. Цей прийом також був дани-
ною живопису кватроченто з його відкритими яскра-
вими кольорами і водночас реакцією на традиційне 
використання британськими попередниками бітуму 
в закладенні розмитих темних ділянок – ефект, яким 
прерафаеліти нехтували. 
Кожна квітка, кожен листок рослини мали бути 
упізнаваними. І це не даремно, адже у своїх сюжетах 
вони часто використовували символічні зображення 
рослин, плодів, птахів. Часто елементи природи слугу-
вали не лише середовищем чи доповненням для пер-
сонажів картин, а виконували роль атрибутів, без яких 
образи просто-на-просто були б нечитабельними: 
гранат в руках Персефони, верба позаду Офелії, лілія 
в руках Діви Марії, кущі троянд у садку, куди зазирає 
Психея, гілочка флер-д’оранжу в нареченої тощо. У 
цій активній експлуатації символів прерафаеліти на-
ближаються до майже іконописної мови символів. 
Згодом ця манера детально передавати елементи 
природного середовища та декор на тканинах одягу 
перекочує у вжиткові твори тих прерафаелітів, котрі 
за десятиліття активно займуться розвитком реме-
сел, зокрема вітражів.

У 1848 р. Росетті і Гант склали список «Безсмерт-
них» – митців, якими вони захоплювались, особливо 
письменників, дещо з творчості яких стало об’єкта-
ми живопису прерафаелітів. [30]
Перша виставка Братства прерафаелітів відбулася 
у 1849р.: Міллесова «Ізабелла» і «Ріенці» Ганта були 
представлені у стінах Королівської академії. Картина 
«Дитинство Діви Марії» пензля Росетті була вистав-
лена на Вільній виставці у галереї Гайд Парк Корнер 
у Лондоні. Як і було погоджено, художники підписали 
свої роботи ініціалами «P.R.B.». Хоч полотна привер-
тали увагу незвичністю яскравого світлого колориту, 
критики відгукнулися доволі стримано і несхвально.
У 1850р. Росетті виставив полотно «Благовіщення» у 
галереї Портланд, а у виставковій залі Королівської 
академії було представлено картини «Звернена до 
віри сім'я бриттів рятує капелана від друїдів» Ганта і 
«Христос у домі батьків» Міллеса. Цього разу, коли 
імена зухвалих авторів стали відомі публіці, їх розкри-
тикували доволі жорстко [26]. Зокрема письменник 
Чарльз Діккенс назвав Міллесову картину «Христос 
у домі батьків» богохульною, діву Марію на полотні – 
потворною, і все Святе Сімейство нібито зображене 
художником схожими на алкоголіків та злиднів [30]. 
Медієвізм прерафелітів було названо ретроградним, а 
гостру деталізацію неприємною для ока. 
Після такої нищівної критики Коллінсон покинув групу; 
його місце у братстві могли зайняти Чарльз Аль-
стон Коллінз чи Вальтер Говелл Дверелл, але це ще 
залишалось під питанням. Врешті група офіційно була 
розформована, проте її вплив залишився: художники 

продовжували працювати у тому ж стилі, однак біль-
ше не підписували роботи ініціалами «P.R.B.»
Першим високо оцінив живопис прерафаелітів тоді 
ще молодий, але вже авторитетний мистецтвоз-
навець Джон Раскін у 1850р. у кількох статтях до 
газети «Таймс» [14] та в 1851р. у статті «Прерафае-
лізм» [33]. Сам Раскін незалежно від прерафаелітів 
шанував як найвищі чесноти простоту, щирість і від-
вертість. У роботах молодих бунтівників він побачив 
ті самі ідеали, які й розділяв сам. Раскін вважав, що 
образотворче мистецтво сягало свого найвищого 
розквіту в добу середньовіччя і раннього Ренесансу. 
Отже, ще однією з характерних рис творчості пре-
рафаелітів було переважання змісту над формою 
у картині. Тобто зображення завжди було не лише 
розповідним, його персонажі завше вкрай одухотво-
рені – це багаті, глибокі образи людей зі складним 
внутрішнім світом. Навіть у спокійних, відносно ста-
тичних портретах на обличчях через делікатно вира-
жену міміку й погляд відчитується загадковий трепет 
душі. Предмети довкола них (рослини, інтер’єри, 
атрибути, складки драперій) також працюють досить 
виразним антуражем, створюючи навколо фігури 

поле драматичної напруги й водночас таємничості. 
Таємниця насправді – таїнство. Наприклад на полотні 
«Любовна чаша» дама тримає посудину – не пляшеч-
ку парфумів, як було б звично для, скажімо, рококо, 
і навіть не келих вина. Вміст посудини для глядача 
прихований, і тільки декор у вигляді сердець та 
замріяний погляд дівчини підказує глядачеві, що там 
всередині щось сокровенне. Весь образ цей – мета-
фора. Любовні чаші були традиційним для кельтської 
культури весільним атрибутом.
У зрілому віці Росетті частіше вдавався до образів 
рокової жінки («femme fatale"), також в цьому руслі 
мав низку послідовників, які писали портрети шля-
хетних дам, замріяних, сповнених високого почуття 
гідності й піднесення. Такий підхід суголосний з 
мистецьким баченням жінки у кумира прерафаелітів 
– поета Данте Аліг’єрі, який оспівав ідеалізований 
образ Беатріче. Така ідеалізація має іншу природу, 
аніж ідеалізація образів у академізмі, противниками 
якого були прерафаеліти. Прерафаеліти (і Данте) 
акцентують на духовно-інтелектуальних скарбах 
особистості, виражених у емоційних, живих образах, 
натомість персонажі академічних творів виглядають 

В. Г. Гант "Звернена до віри сім'я бриттів рятує капелана від друїдів", полотно, олія, 1850 р.
Дж. Е. Міллес, "Христос у домі батьків", полотно, олія, 1850 р.
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ідеалізованими суто через рафіновану, бездоганну 
«мікеланджелівську» тілесність.
Аналізуючи численні полотна прерафаелітів та опи-
раючись на висновки попередніх досліджень [21], 
можемо стверджувати, що у цієї групи художників 
викристалізувалася специфічна манера стилізації 
людських фігур та облич. Своєрідний упізнаваний ха-
рактер зображень полягає насамперед в улюбленому 
типажі обличчя: великі широко посаджені світлі очі, 
замріяний погляд, маленький рот з пухкими сокови-
тими губами, виражене підборіддя, високе перенісся, 
пишне розпущене волосся часто рудого, золоти-
стого, каштанового відтінків, рідше темне. Такі риси 
більшою мірою властиві жіночим персонажам, однак 
також досить чітко прослідковуються й у чоловічих. 
Однією з улюблених моделей була Джейн Морріс – 
дружина Вільяма Морріса. За однією з версій вона 
також стала прототипом Елізи Дулітл з п’єси Бернар-
да Шоу «Моя прекрасна леді». Слід зазначити, що 
на відміну від підходу їхніх попередників-академістів, 
які акцентували на соціальному статусі моделей, для 
прерафаелітів робота з натурою була рівноправним 
партнерством: особистість моделі мала таке ж зна-
чення, як і особистість художника [21].
Фігури жінок у прерафаелітів, як правило, видовжені 
(тут можемо відзначити вплив Ботічеллі), скелет і 
статура досить сильно розвинені (поширений у пів-
нічній Європі типаж) Разом з тим у позах та жестах 
прочитується аристократична делікатність, благо-
родна скромність. У всіх персонажів обличчя завжди 
одухотворені. Прерафаеліти були мрійниками і самі 
зображали мрійників.
Маємо до ознайомлення різні джерела відомостей 
з цієї теми, по яких можемо прослідкувати не лише 
фактологічний матеріал, але й суб’єктивні погляди 
авторів на предмет дослідження, що також служить 
своєрідним матеріалом для роздумів щодо того, яке 
ж місце посідає творчість Прерафаелітів у світовому 
художньому процесі. Зокрема соціальний критик  
М. Нордау дуже ґрунтовно проаналізував їхню твор-
чість у циклі книг «Виродження». Через призму кон-
цепції виродження він описав етап занепаду худож-
нього процесу європейської культури і мистецтва і 
вказав на витоки явища «fin de siècle» (фр. «кінець 
століття»). Саму творчість прерафаелітів він наз-
вав декадансною, дегенеративною. На його думку, 
схильність прерафаелітів до містицизму, загадково-
сті й поетичності була результатом невротичного (на 
противагу нормальному) складу розуму. Сюди ж він 
зарахував О. Уайлда, Ф. Ніцше, Р. Вагнера, Г. Ібсена, 
Ш. Бодлера, П. Верлена та інших провідних митців 
ХІХ століття, включно з прерафаелітами [10]. 
З 1853р. шляхи членів братства розійшлись. Лише 
Гант надалі дотримувався задекларованих ними 
засад. Однак під поняття «прерафаеліти» надалі під-
падали Росетті та інші разом з Вільямом Моррісом 
та Едвардом Берн-Джонсом, котрі співпрацювали в 
Оксфорді в 1857р. 
Надалі з прерафаелітами асоціювали також низку 
митців, які перейняли ідеї та стилістику братства, 

що вилилося у більш чисельний та довготривалий 
мистецький рух. Згодом в Англії та континентальній 
Європі під впливом прерафаелітизму розвинувся 
напрям символізм.
Частина асоційованих з прерафаелітами художників 
пішли шляхом «мистецтва заради мистецтва», інші, як-
от Вільям Морріс, Форд Медокс Браун, Данте Габріель 
Росетті захопилися соціалістичними ідеями Джона 
Раскіна і почали займатися також дизайном та ремес-
лами й втілювали свої естетичні та ідейні принципи уже 
в декоративному, ужитковому мистецтві та дизайні.
 
РОЗДІЛ ІІ. Вітражне мистецтво епохи та місце 
прерафаелітів у ньому. Рух «Аrts and Сrafts». 
Загалом художній процес у Європі середини-кінця 
ХІХ століття характеризується зверненням до націо-
нального культурного спадку. Ця тенденція помітна у 
художній, літературній, а згодом і музичній творчості, 
відродженні ремесел тощо. Пошуки своїх самобутніх 
національних ідеалів були прямим продовженням 
боротьби європейських націй за власну ідентичність 
і незалежність. Відповідь на питання «Хто я?» завжди 
була наріжним каменем самостійного існування як 
особистості (проблематика, порушена романтиз-
мом), так і цілої громади людей, об’єднаних спільною 
ідентичністю. Хоча в Британії, як і в будь-якій імперії, 
панував синтетичний стиль, багате історичне і 
культурне минуле не могло залишатися поза увагою 
чутливих «радарів» суспільства – митців. 
Архітектор Огастес П’юджин – засновник стилю 
неоготики в архітектурі – видав у 1836р. книгу 
«Контрасти», у якій обґрунтовував думку, що готична 
середньовічна архітектура була більш вдалою, аніж 
архітектура пізніших стилів, що прийшли з конти-
ненту до Англії. Його погляди суттєво вплинули на 
Вільяма Морріса і Джона Раскіна.
На той час (Велика міжнародна індустріальна 
виставка 1851р.) машинне виробництво різних 
ужиткових товарів відзначалося досить низькою 
якістю продукції, а також недостатньо естетичними 
дизайнерськими рішеннями. Реакцією на таку тен-
денцію став Рух мистецтв і ремесел («Arts and Crafts 
Movement»). По вій Європі на той час відкривались 
художньо-промислові училища, що сприяло відро-
дженню ремесел з локальними традиціями [16].
Окрім того, через індустріалізацію існували соціальні 
чинники, які викликали гостру критику. Рух мистецтв 
і ремесел передбачав реформування виробництва 
не лише з метою покращення продукції, а й заради 
покращення умов праці для виробників, і для його 
сподвижників ці два завдання були нероздільними. 
Лідерами цього руху стали Джон Раскін та Вільям 
Морріс. Філософія руху бере свої витоки у соці-
альній критиці Джона Раскіна. Він стверджував, 
що країні потрібні незалежні ремеслярі, які ство-
рюватимуть вироби, спроектовані ними ж самими. 
На його переконання, відділяння інтелектуального 
акту проектування від фізичного акту втілення 
завдавало як естетичної, так і соціальної шкоди. 
Також Раскін гостро критикував машинне вироб-

Д. Г. Росетті «Прозерпіна», полотно, олія. Модель – 
Джейн Морріс, 1874 р.
В.Морріс «Прекрасна Ізуд», 1858 р.
Д. Г. Росетті «Любовна чаша», полотно, олія, 1867 р.
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ництво й інноваційні на той момент творіння зі скла 
і заліза – залізничні вокзали і «Скляний палац» у 
Лондоні (донині не зберігся) [16].
Також концепцію руху розвинули Вільям Морріс 
із Бірмінгемською групою, включно з Едвардом 
Берн-Джонсом. Вони були натхненні романтичною 
літературою і водночас переконані у необхідності 
соціальних реформ. Збірка середньовічних легенд 
«Смерть Артура», упорядкована Томасом Мелорі, 
задала тон їхньому ранньому стилю. 
Відродження середньовічних мистецьких та ре-

меслярських надбань не оминуло і візитівку старо-
винної епохи – вітраж. Якщо готична середньовічна 
архітектура рясніла вітражами, то вже в наступні 
епохи цей спосіб декорування використовувався 
дедалі менше, а з приходом Реформації багато віт-
ражних вікон в Англії було цілеспрямовано знищено. 
Але навіть у країнах із сильними позиціями като-
лицької церкви вітражі як оздоба величних будівель 
поступово були витіснені бароковою скульптурною 
пластикою і позолотою. Класицизм зі своїм тяжінням 
до античності, мінімалістичною палітрою і строгістю 

форм також не передбачав кольорових оздоблень 
вікон. Отже, на декілька століть вітраж як вид мис-
тецтва і як ремесло занепав. Але у ХІХст. інтерес 
до вітражництва був цілком суголосним з іншими 
медієвістськими тенденціями доби, частиною і бунту 
проти академізму, і бажання відродити кращі здобут-
ки середньовіччя. Головним візуальним джерелом 
спершу була так звана «Біблія бідних», яка містила 
добірку сцен і розповідей зі Старого і Нового запові-
тів у малюнках. 
У 1861р. Вільям Морріс заснував фірму «Морріс, 
Маршалл, Фолкнер і Ко», а згодом назву змінила 
на «Морріс і Ко». У ній працювали відомі художники 
Філіпп Вебб, Едвард Берн-Джонс, Форд Меддокс 
Браун, Данте Габріель Росетті й Волтер Крейн. 
Фірма виробляла вітражі, килими та меблі за до-
помогою ручної, а не машинної праці, адже Морріс 
вірив, що лише мануфактурний спосіб виробництва 
зберігає свободу творчості і насолоду від самої пра-
ці. Дух середньовіччя зі своєю повагою до матеріалу 
та інструментів мав повернути гідність людини, яка 
власноруч створює добротні вироби [16].
Морріс почав експериментувати з різними ремесла-
ми, беручи за взірці старовинні килими, вітражі, меблі 
з сіл старої Англії. Також він самостійно проектував 
меблі та цілі інтер’єри. У продукції відтворювались 
елементи середньовічної естетики: стилізовані рос-
линні та анімалістичні орнаменти, спрощені фігури 
людей у плавно спадистих мантіях, мотиви сканди-
навської та германської міфологій тощо. Наслідуван-
ня національної спадщини з її особливим автентичним 
колоритом у поєднанні з високохудожнім професій-
ним баченням виливалось в унікальні витвори, якісні з 
погляду і естетики, і технологічності. 
Разом з тим Морріс вважав своїми споживачами 
пересічних небагатих англійців, а не аристократію та 
багаті верстви населення. Однак дороговизна ручного 
виробничого процесу вилилася у настільки високі ціни 
на продукцію фірми, що придбати її могли лише багатії. 
Зупинимось на детальнішому розгляді вітражів, ви-
готовлених під егідою прерафаелітівських засад.
У майстерню художнього скла Морріс запросив 
працювати Едварда Берн-Джонса. Серед вітра-
жів, які виробляла фірма були і церковні, і світські 
замовлення. Останній створював зображення фігур, 
а сам Морріс займався фоном і малював рослинні 
орнаменти [16].
Відомою є серія з 13-ти вітражів «Трістрам та Ізуд» 
(Трістан та Ізольда), виконана фірмою для будинку 
Гарден Ґранж у 1862р. Над нею працювало шестеро 
художників-прерафаелітів під керівництвом Вільяма 
Морріса, з якими колись раніше він співпрацював у 
Оксфорді над створенням муралів на тему легенд 
артурівського циклу. Це були Росетті, Берн-Джонс, 
Вал Прінсеп, Артур Х’юджс і Форд Медокс Браун. 
Композиція вітражів включає в себе, окрім зобра-
ження, блоки тексту [29].
Розглянемо вітраж «Свята Цецилія», спроектова-
ний Едвардом Берн-Джонсом у 1875р. Його висота 
213,5 см, ширина 75,5 см. На ньому зображена 

В.Морріс, Е. Берн-Джонс «Сір Трістрам і прекрасна Ізуд», вітраж, 1862 р.

Е. Берн-Джонс «Свята Цецилія», вітраж, 1900 р.
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досить висока благородна жінка. Плоский, лінійний 
характер стилізації, видовженість фігури й злегка 
«прив’ялий» контрапост явно запозичені зі стилісти-
ки Ботічеллі. Її одежа яскраво-блакитного кольору, 
із зеленим декорованим краєм. Численні діагональні 
й вертикальні складки творять напівоб’ємну плас-
тику фігури всередині силуету. Художник майстерно 
використовує графіку спайок і розписів, досягаючи 
ефекту максимальної виразності так, що фігура 
виглядає цілісною і тонко деталізованою. Обличчя 
– чисто прерафаелітівський типаж з дуже відчутним 
впливом Ботічеллі (особливо очі): прямий ніс, широко 
посаджені очі, маленькі пухкі губи, виразне підборід-
дя, замислений погляд ніби всередину себе. Також 
виразне ботічеллівське трактування ступней. 
Свята Цецилія – ранньохристиянська Римська 
мучениця, яка стала заступницею музики й зображу-
валася з органом. У цьому випадку – з портативним 
органом ХV століття. Духові органи з’явилися з ХIV 
століття, з чого можна зробити висновок, що Цеци-
лія на цьому зображенні славить Господа на Небе-
сах, а не в часі свого земного життя [31].
 Геометричний ритм вертикальних трубок органа 
і решти його частин композиційно зрівноважує 
S-подібну фігуру. Фоном для фігури слугує багато 
оздоблена орнаментом тканина теплого охристого 
відтінку, а також темно-зелені густі крони гранатів з 
яскраво-жовтими плодами. Кожен листочок рослин 
прописаний дуже чітко, філігранно, з усіма прожил-
ками. Простір між листками і плодами заповнений 
темним розписом так, що ми взагалі не вирізняємо 
спайок у цій частині вітражу. Складається враження, 
що зелений фон є монолітним шматком скла. М’які 
тональні розтяжки створюють відчуття виринання 
освітлених фрагментів з темного тла, формують 
ілюзію повітряного простору довкола них, дарують 
«дихання» Такий прийом додає зображенню відчуття 
містичної таємничості. Трави під ногами Святої скла-
дають зовсім інший характерний візерунок.
Цей композиційний сюжет був не однократно 
(близько 30-ти разів) втілений фірмою «Морріс і Ко» 
з невеликими варіаціями для різних споруд. Напри-
клад у Чиказький Другій церкві Пресвітерян (1904р.) 
тканина позаду Цецилії блакитна, а на деревах 
ростуть лимони [31].
Настрій зображення спокійний, благоговійний, тре-
петний – транслюється як мімікою і позою Цецилії, 
так і навколишнім середовищем. Дивовижна щи-
рість, одухотвореність образу є цілком у тому ж дусі, 
що й живописні твори прерафаелітів. По суті вітраж 
максимально повторює живопис прерафаелітів.
Розглянемо для порівняння живописний твір 
Едварда Берн-Джонса «Причарований Мерлін» 
(англ.«The Beguiling of Merlin»). Цю картину він 
написав у 1872-1877рр. на замовлення Фредеріка 
Річардса Лейланда – англійського кораблевласни-

ка і колекціонера. Моделлю для портрету чарівниці 
стала Марія Замбако (одна з частих натурниць 
прерафаелітів) [34]. Розмір полотна 186–111 см. 
Нині зберігається у Ліверпулі. 
Сюжет картини взятий з легенд артурівського циклу 
– улюбленого предмета інтересу Берн-Джонса. У цій 
історії йдеться про те, як могутній чарівник Мерлін 
закохався у Німуе (варіації імені: Німуан, Вівіан, Вів’єн). 
Ця жінка скористалася його захопленістю, щоби 
перейняти його магічні навики. У лісі Брокелянде (Бе-
шеліант або Бесільєн) вона заманює його на загибель, 
щоби заволодіти його магічною книгою. [34]На картині 
знесилений і безпорадний Мерлін, охоплений гіллям 
глоду, поступово під дією чарів впадає у глибокий 
сон, поки Німуе читає з його книги. 
Отже, композиція двофігурна: Німуе стоїть у контра-
пості праворуч, зазираючи через плече на Мерліна, 
що напівлежить у гілках куща позаду неї. Кущ глоду 
займає собою усе тло картини, а його товсте гілля 
сплітається в арку понад головами фігур. У першопо-
чаткових начерках та ескізах до картини фігури оголені 
– Берн-Джонс штудіював композицію і натуру для цієї 
картини поетапно. Постать жінки, хоч вона й стоїть, 
виглядає динамічною через стрімкий розворот плечей 
і голови. Також відчуття динаміки створюють численні 
тонкі складки синього хітона, які виразно показують 
пластику фігури. Збереглися численні ескізи і зарисов-
ки, за якими видно, що художник ретельно продумував 
композицію і пластику драперій. Тут одежа Німуе така 
ж, як у Святої Цецилії на вітражі: фасон, колір, пласти-
ка складок майже ідентичні. Також повністю збігаються 
пози тулуба і ніг – відрізняється тільки розворот голови, 
шиї і плечей. Тут ми чітко бачимо, що нижня части-
на тіла Німуе така сама, як у Венери з «Народження 
Венери» Ботічеллі. Уся фігура жінки вирішена в тій же 
манері видовжування й узагальнення. У її волоссі змії 
сплелися у візерунок, схожий до англійських тради-
ційних середньовічних орнаментів. Пасмо золотистого 
волосся над плечем ніби долає закони гравітації й 
левітує у повітрі – схоже декоративне вирішення має 
зачіска Венери Ботічеллі. Також у зображенні Німуе 
чітко проглядається схожість з «Прозерпіною» Росетті.
У постать Мерліна більше захована під масою скла-
док, які не підкреслюють пластику фігури, а творять 
власний об’єм. Хоча серед чоловіків не було прийня-
то покривати голову, у Мерліна на картині майже вся 
зачіска прихована під тканиною. Ймовірно так автор 
підкреслює, що перед глядачем не воїн чи ремесляр, 
а маг – людина, яка володіє прихованими знання-
ми й стоїть дещо поза поширеним серед більшості 
концептом маскулінності. Обличчя Мерліна худе, на 
ньому прочитуються складні емоції від усвідомлення 
розкритого обману і тихого трагічного здогаду про 
близьку загибель. Як і в багатьох портретах прера-
фаелітів, погляд персонажа ніби розфокусований, 
спрямований вглиб своєї душі. За характером облич-

Е.Берн-Джонс «Причарований Мерлін», полотно, олія, 1877 р. Модель – Марія Замбако
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чя Мерліна дещо схоже на портрети Данте. 
Тло композиції представлене гілками з цвітом 
куща глоду. Рослина займає майже увесь простір 
позаду героїв, створюючи рівномірну канву з листя 
і суцвіть. Як уже було зазначено вище, рослинним 
елементам прерафаеліти приділяли значну увагу: 
прописували їх достовірно і уникали випадкового 
підбору. На цьому полотні кущ стає майже таким 
учасником подій, як люди: він оживає під дією чар і 
захоплює Мерліна у пастку. 
У листі 1893р. до своєї подруги Хелен Ґаскелл 
Берн-Джонс зізнається, що сюжет картини дещо 
перегукувався з впливом Марії Замбако (моделі для 
обличчя Німуе) на нього: художник був до нестями 
захоплений нею [34]. 
Спираючись на все вищесказане, ми можемо ствер-
джувати, що для вітражів Едварда Берн-Джонса ха-
рактерними були ті ж самі ідейні та естетичні засади, 
що і для його живописних творів. А саме: використан-
ня конкретного характерного типажу зовнішності; 
образи і сюжети, запозичені з англійської середньо-
вічної культури (легенди артурівського циклу, біблійні); 
надзвичайна увага до особистості й внутрішнього 
світу персонажів, що особливо передається глядачеві 
настроєво через специфічну міміку; переважання змі-
сту зображення над його формою; щирість і простота 
зображання об’єктів такими, як вони є; детальне 
опрацювання елементів природи; синтез стилю ква-
троченто і англійських середньовічних мотивів.
Також ми можемо цей висновок екстраполювати 
на творчий спадок Вільяма Морріса, опираючись на 
попереднє ознайомлення з його діяльністю як ху-
дожника і ремесляра, а також на його тісний зв'язок 
і взаємний вплив на Едварда Берн-Джонса, Джона 
Раскіна та інших діячів руху мистецтв і ремесел та 
художників прерафаелітів.
Творчість вищезгаданих митців мала прямий вплив 
на шотландського архітектора, дизайнера, худож-
ника і вітражиста Чарльза Ренні Мекінтоша, який 
працював у Глазго – шотландському осередку «Руху 
мистецтв і ремесел.» [27]. Глазгівзькій школі мис-
тецтва було притаманне дуже часте використання 
квіткових мотивів [23]. Роботи школи були виставле-
ні згодом у континентальній Європі й великою мірою 
вплинули на формування стилю ар-нуво або сецесії 
[28]. Цей стиль передбачав активне використання 
стилізованих рослинних форм у дизайні кованих ви-
робів, вітражів, декоруванні архітектури керамічною 
плиткою, мистецтві плаката тощо. 
Віденська сецесія дуже добре прижилася у Галичині, 
яка на той час була частиною Австро-Угорської імпе-
рії. До наших днів дійшло чимало зразків цього стилю, 
зокрема вітражів, які декорували вікна різноманітних 
житлових, адміністративних, релігійних споруд. Біль-
шість із них виготовлені фірмою  Желенського [3].

Тенденції, інспіровані діяльністю Вільяма Морріса, не 
обмежилися кордонами британського культурного 
простору, а знайшли своє продовження у мистецтвах 
і ремеслах США, Німеччини, Бельгії, Австрії (особли-
во стиль сецесіон), скандинавських країнах, а також 
мали вплив на мистецько-ремеслярську освіту [16].
Після смерті Вільяма Морріса у 1896р. фірма «Мор-
ріс і Ко.» продовжувала виробляти високоякісні віт-
ражі для різних церков. Остаточно фірма припинила 
існування у перші місяці Другої світової війни. Проте 
і сьогодні можна придбати вітражі, які офіційно ви-
готовляються за оригінальними картонами «Морріс і 
Ко» зі вказанням автора і місця розташування оригі-
нального вітража.
Отже, як бачимо, ідейні та естетичні засади діяль-
ності причетних до руху мистецтв та ремесел були 
напряму успадковані від прерафаелітів, перенесені 
своїми ж засновниками з образотворчого в деко-
ративне і ужиткове мистецтво. Їхні вітражі є прямим 
продовженням живописної традиції прерафаелітів. 
Вони не лише відродили призабуте готичне мисте-
цтво вітражу, а й привнесли у нього свій особливий 
упізнаваний стиль. Такий послідовний, органічний 
перехід ідей, образів і стилістики у різні види мисте-
цтва свідчить про їхню фундаментальну цілісність і 
повнокровність.

РОЗДІЛ ІІІ. Трансформація природних мотивів у 
сучасному авторському склі.
Ідея з моменту свого вираження назавжди вплі-
тається у тисячі розумів, навіть якщо ми цього не 
зауважуємо. Коли ми сприймаємо будь-який образ, 
він закарбовується у пам’яті, вливається дрібним 
шматком у калейдоскоп прекрасних чи страшних ре-
чей, які ми вже бачили. А там, у горнилі підсвідомості 
побачене нами змішується і переплавляється безліч 
разів, обертається несподіваними гранями, звучить 
новими голосами, народжується у свіжій іпостасі. 
Тому продукт творчої діяльності художника – це 
завжди синтез уже баченого ним. 
Прерафаеліти не єдині, хто у свій час зверталися до 
неповторного національного колориту й надихалися 
образами з романтичної літератури. Від середини ХІХ 
– початку ХХ століття по всій Європі котиться хвиля 
відродження інтересу до національного спадку. В 
Україні Іван Франко на основі карпатської легенди 
пише повість «Захар Беркут», Михайло Коцюбин-
ський пише «Тіні забутих предків», Олекса Нова-
ківський пише символічні картини «Пробудження», 
а Леся Українка створює свою шедевральну дра-
му-феєрію «Лісова пісня». 
Останній витвір наповнений яскравими містичними 
персоніфікаціями природи, запозиченими з давньоу-
країнської язичницької міфології, а також вигаданими 
самою письменницею: Мавка, Лісовик, Водяник, 
Перелесник, русалки, Марище, «Той, що в скалі 
сидить», «Той, що греблі рве» тощо. 
Головна героїня – образ цілком в дусі романтизму: 
Мавка дуже схожа на людину, але в більшій мірі 
відчуває тісний зв'язок з природою, бачить її такою 

ж одухотвореною, як і саму себе. Такий анімізм, який 
був властивий і нашим предкам-язичникам, є резуль-
татом постійної взаємодії з природою, дослухання до 
її ритмів і відчуття синхронізації з ними. Те, чому ми 
приділяємо багато уваги, стає для нас живим.
Сучасні митці також можуть і раз-по-раз звертають-
ся до відтворення мотивів природи у мистецтві, що 
завжди залишається безсмертним джерелом натх-
нення. Це стосується і сучасного студійного скла. 
До прикладу маємо роботи таких львівських склярів, 
як Орест Принада (вітраж «Дерево буття» 2006р., 
декоративна пластика в гутній техніці «Пробудження» 
2009р.,) Остап Іванишин («Плаваючі мрії блакитного 
сома» 2020р., «Дерево 1» 2009р., «Дерево 2» 2011р., 
«Паростки» 2018р., ф’юзинг), Романа Гудима-Білоус 
(«Цвіт папороті» 1988р., «Проліски» 1991р.) Роксола-
на Худоба («Шепіт тисячі гілок» 2012р., ф’юзинг). 
У проектуванні кваліфікаційної роботи присутній 
синтез елементів різного походження. Найбільш 
відчутний з них – це натхнення формами природи і їх 
персоніфікація. 
Задум полягав у створенні персоніфікованого образу 
скелі, дерева, водоспаду, каменя, порослого мохом, 
з поверхні якого проступає людське обличчя як 
символ одухотвореності. Якби земля мала облич-
чя – воно було б таким. Назва «Прадавні вартові» 
означає, що скляні скульптури – «вартові» – це осо-
би. «Прадавні» – тому що скелі, водоспади, дерева 
існують на нашій землі споконвіків, набагато давніше 
за людину. Вони бачили всю нашу історію. 
Об’ємно-просторова пластика складається з п’яти 
фігур. Ці фігури є стилізованими скляними головами, 
виконані у гутній техніці тиходутої форми. Вибір техні-
ки обумовлений тим, що вона дає широкі можливості 
водночас виявити пластику круглих скульптурних 
форм і застосувати багату палітру кольорів у склі. 
Висота скульптур варіюється від 40 до 60 см (без під-
ставки). Підставки виконані з натурального каменю і 
металу. Дві голови мають по два обличчя з обох боків, 
інші три – по одному обличчю і відбиток долоні з про-
тилежного боку. Кожна фігура має власне ім’я, дане 
їй на честь водоспаду або річки в українських Карпа-
тах: Гуркало, Зелениця, Пробій, Бистриця, Шипіт. 
Згідно із задумом обличчя перших двох голів про-
ступають зі строгих рубаних ліній, що нагадують 
текстуру скелі чи потрісканого старого стовбура 
дерева й мають дещо маскулінний характер. Стро-
гість ліній акцентує статику, рубаність форм викли-
кає асоціації з твердими природними об’єктами: 
обвітреним каменем скелі, порепаним стовбуром 
предковічного дуба. Разом з тим метою було не бу-
квально імітувати фактуру, а засобами скульптурної 
пластики інтерпретувати. Обличчя проявлені лише 
наполовину – інша частина ховається у абстрактну 
пластику, щоби характер зображення був більш на-
тяковим, а лик органічно переходив у тіло «стихії». 
Вгорі фігура увінчана зубчастими виступами, які на-
гадують корону і при тому залишаються у контексті 
прямої рубаної пластики. Для цих двох скульптур 
було обрано зелено-чорну колористичну гаму, при-
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таманну землі й рослинності. У скульптурі «Гуркало» 
світлий жовтий колір плавною розтяжкою перехо-
дить у суцільний чорний. У скульптурі «Пробій» роз-
сипи білих, зелених і червоних вкраплень мерехтять 
на чорному тілі, створюючи враження порослого 
лишайником і мохом каменю. 
 Риси облич інших трьох голів більш округлені, 
фемінні. Вони обрамлені фактурною «зачіскою». 
М’якість ліній цих скульптур контрастує з прямими 
рубаними попередніх двох. «Погляд» цих облич та-
кож більш відкритий. Буйна фактура «кучерів» ство-
рює динамічний акцент, викликає асоціації з м’якою 
рухливою матерією: стрімкі потоки води, піна, або 
ж густий мох чи лишайник. Лише присутність води у 
землі дає змогу останній стати матір’ю усього живо-
го. Ці три скульптури, на відміну від попередніх двох, 
були в більшій мірі задумані у контексті природної 
вітальности, а не статики. Втоплена у цю м’яку живу 
матерію людська долоня нагадує глядачеві, що лю-
дина залишає свій слід на тілі матері-природи, бере її 
дари. Втім, тут показано не агресивний та нищівний 
аспект взаємодії людини з природою, а навпаки 
конструктивний і життєствердний: долоня розкрита 
у вітальному жесті й немов насолоджується дотиком 
до стихії. Колористика витримана в характері води і 
рослинності: перетікання синього в зелений з чорни-
ми вкрапленнями нагадує глибину спокійної водойми 
у фігурі «Зелениця». «Бистриця» зеленаво-прозора, 
як сама вода. «Шипіт» вирішена знову в земляних 
тонах: чорний і теракотовий асоційовані з м’яким 
ґрунтом і піддатливою глиною.
 
ВИСНОВКИ
Творче об’єднання «Братство прерафаелітів» по-
стало у ХІХ столітті як бунт проти застарілих догм 
академізму вікторіанської Англії. Його ідейні засади 
полягали у чистоті і вільності мистецтва від штучних 
стереотипів, яким воно було до Рафаеля. Прерафа-
еліти ставили собі за мету: втілювати власні істинні 
ідеї; уважно і скрупульозно штудіювати Природу, 
щоби вміло її передавати; симпатизувати прямоті, 
серйозності, щирості у минулому мистецтві, відки-
даючи конвенціональне, самопарадування і завчене 
напам’ять; найважливіше – скрупульозно творити 
хороші картини і скульптури.
Творчість прерафаелітів привертає увагу своєю жи-
вотрепетністю і яскравістю психологічних портретів. 
Якби їхні картини були живими людьми, їх однознач-
но варто було б вважати харизматичними. Зустріч 
поглядом з містично-загадковим портретом пензля 
прерафаеліта викликає потужний відгук в душі 
глядача і назавжди закарбовується у підсвідомості 
з десятками своїх потаємних сенсів. Такого ефекту 
вони досягають завдяки настроєвості й щирості. 
Згодом творчі та естетичні засади прерафаелітів 
були привнесені ними ж у «Рух мистецтв і ремесел», 
основними рушіями якого були Джон Раскін, Вільям 
Морріс зі своєю фірмою «Морріс і Ко», яка виро-
бляла текстиль, меблі, кераміку, а також вітражі. 
Сам «Рух мистецтв та ремесел» став реакцією на 

індустріалізацію і низьку якість товарів машинного 
виробництва. Метою руху було облагородити і зба-
гатити виробництво товарів, відродити середньовічні 
традиції ремеслярства, створювати високохудожні 
речі, поєднати працю художника-проєктанта і ре-
месляра-втілювача.
Вітражі фірми проектували самі художники-пре-
рафаеліти і деякі їхні послідовники: Вільям Морріс, 
Данте Габріель Росетті, Едвард Берн-Джонс, Вал 
Прінсеп, Артур Х’юджс, Форд Медокс Браун. У 
цих вітражах виразно прочитується максимальна 
схожість із їхніми живописними творами. Фактично 
вони втілили свій живопис у вітражах: зображали ті 
самі сюжети, фігури, елементи природних мотивів, 
використовували ту ж саму стилістику. Цю тенденцію 
підхопили багато інших майстрів Європи та Америки, 
і вона знайшла своє продовження у стилі ар-нуво 
або сецесії, якому було властиве використання стилі-
зованої рослинності у вітражах та іншому декорі. 
Джерелом натхнення у проектуванні кваліфікаційної 
роботи «Прадавні вартові» були природні форми. 
Метою було втілити персоніфіковані образи скелі, 
дерева, водоспаду, каменя, порослого мохом, з 
поверхні яких проступає людське обличчя як символ 
одухотвореності. За допомогою пластичної мови 
прямих, строгих, рубаних форм передано маскулін-
ний характер облич, які втілюють стихію землі,скель, 
каменю, дерева. За допомогою пластичної мови 
округлених, плавних форм і активної піноподібної 
фактури передано фемінний характер облич, які 
втілюють стихію води, землі. Силует людської долоні 
виражає присутність і зв'язок людини з природою. 
Палітра ансамблю витримана у природніх кольорах: 
чорному, зеленому, синьому, жовтому, теракотово-
му. Застосування забарвлення різної зернистості та 
інтенсивності дозволило передати широкий спектр 
властивих для природних субстанцій візуальних 
характеристик. 
Робота складається з п’яти фігур, виконаних у 
гутній техніці тиходутої форми. Кожна фігура має 
власне ім’я, дане їй на честь водоспаду або річки в 
українських Карпатах: Гуркало, Зелениця, Пробій, 
Бистриця, Шипіт.
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Руслан ЛУЧКА
Комплексне проєктування лінії предметів з художнього скла «Луру-луру-лу»

Керівник: проф. Ф.А. Черняк

«ЛУРУ-ЛУРУ-ЛУ» – пропозиція назви бренду художнього скла – злегка божевільна, але весела й відповідає 
настрою неординарних скляних об’єктів. Специфічні форми склянок та карафок покликані підкреслювати 
та проявляти смак напоїв, які вони містять. Предметний дизайн – це складний комплексний процес. Його 
важливою складовою є не тільки якісне виготовлення самих об’єктів, але й опрацювання бренду, успішної 
айдентики, яка сприятиме розвитку післявиробничого етапу дизайну. Проектування логотипу, маркування, 
упакування предметів, розробка маркетингової стратегії й основне – “магії” даної продукції – все, що має дати 
відповідь на питання, чому придбати саме цей продукт.
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Соломія ОРТИНСЬКА
Серія ужиткових об’єктів на основі народної орнаментики

Керівник: проф. А.А. Бокотей

Орнамент – це неповторна комбінація окремих знаків,
які є інформаційним кодом етнічних спільнот. Мотиви 
Київських і Гуцульських килимів стали основою для 
переосмислення й інтерпретування орнаментики при 
проєктуванні склопосуду. Зумисне обрана доволі аморфна 
форма тарілки відходить від певних стандартів бачення 
посуду, зникають межі між ужитковістю і декоративністю.
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Спадщина видатного живописця та вітражиста Марка Шагала стала потужною інспірацією для виникнення 
проєкту «Реальні історії». Прагнення створити інтерактивний проєкт підштовхнуло до символічного “виходу” 
за межі майстерні. Це дозволило залучити знайомих та близьких людей до співтворення. Збираючи думки, 
спогади учасників та учасниць у вигляді коротких інтерв’ю, передусім хотілось зрозуміти та передати 
необмежену кількість спільних образів, що пов’язують нас зі склом. Серед опитаних є склярі, художники 
інших галузей, діти, студенти та люди, котрі не пов’язані безпосередньо з мистецтвом. Спільно зі скляними 
історіями – веселими, ностальгійними та іноді сумними – в гармонії вирують навколо силуети дітей, дорослих, 
людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку, тварин та інших взаємоважливих частин нашого 
суспільства. Учасниці та учасники: Олена Савіна, Олексій Парщик, Катерина Супранович, Ксенія Суміна, 
Kamil Jarończyk, Mikołaj Smoluchowski, Поліна Сулименко, Анна Гайдай, Юлія Пахомова, Віолетта Педорич, 
проф. Андрій Бокотей, Марія Крутоголова, Ольга Оборіна, Надія Собко, Софія Колос, Марія Солод, Арсен 
Колос, Соломія Ортинська, Христина Спільник, Людмила Литвин, Наталія Парщик.

Наталія ПАРЩИК
Серія освітлюваних об’єктів «Реальні історії»

Керівник: доц. М.А. Бокотей
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Христина СПІЛЬНИК  
Об’ємно-просторова пластика «Прадавні вартові»

Керівник: доц. О.М. Звір

Скульптурна група «Прадавні вартові» – це втілення персоніфікованих образів скелі, дерева, водоспаду, ка 
меня, порослого мохом, з тіла яких проступають лики як символ одухотвореності. Якби Земля мала обличчя, 
воно було би власне таким. Назва «Прадавні вартові» означає, що скляні скульптури – «вартові» – це особи. 
«Прадавні» –  тому що скелі, водоспади, дерева існують на землі споконвіків. Кожна з фігур має власне ім’я 
на честь водоспаду чи річки в Карпатах: Гуркало, Зелениця, Пробій, Бистриця, Шипіт. Фігури з рубаними, 
прямими формами виражають характер твердих природних об’єктів: обвітреного каменю скелі, порепаного 
стовбура предковічного дуба. Фігури з плавними лініями і буйною фактурою «кучерів» зображають м’яку рух-
ливу матерію: стрімкі потоки води, піну, або ж густий мох чи лишайник. Втоплена у цю живу матерію людська 
долоня нагадує, що людина залишає свій слід на тілі матері-природи, бере її дари. Долоня розкрита у віталь-
ному жесті й немов насолоджується дотиком до тіла «стихії».
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