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ВСТУП
Методичні рекомендації з навчального курсу «Монументальне художнє скло в середовищі ХХ – початок ХХІ ст.» охоплює теми третього
модуля навчальних дисциплін «Проектування» та «Історія скла» для
студентів другого та третього курсів кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв.
Матеріал систематизовано у хронологічній послідовності за темами, що розкривають особливості розвитку монументального художнього скла в середовищі другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.
Сучасне трактування цього поняття базується не лише на монументально-декоративних особливостях скла, а виходить далеко за межі.
Сучасне монументальне скло – це твори в архітектурі і поза нею, вони
формують образ міста чи певного ландшафту. Художнє скло у ХХ ст.
змінило архітектурний пейзаж і пройшло значний шлях від декору чи
ужиткового матеріалу до арт-об’єкту і будівельного матеріалу. Небагато матеріалів мають такий величезний символічний резонанс у сучасну епоху.
Розглядається розвиток монументального скла з кінця ХІХ ст. до
початку ХХІ ст. у широкому географічному охопленні (Україна, Великобританія, Іспанія, Латвія, Нідерланди, Польща, Чехія).
Створюючи якомога повнішу картину основних етапів розвиту монументального художнього скла у середовищі, намагаємось оминути аналізу другорядних явищ, щоб увага студентів зосереджувалася
на ключових моментах, що відображають основні художні проблеми.
Матеріал подано двома великими блоками (зарубіжне та українське
скло в середовищі) за принципом персоналій. Творчість кожного з
представлених художників доповнено ілюстративним матеріалом.
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Методичні рекомендації з навчального курсу «Монументальне художнє скло в середовищі ХХ – початок ХХІ ст.»:
– дадуть студентам базові знання з історії монументального художнього скла; розвинуть системний підхід до аналізу художніх особливостей і мистецьких якостей виробів зі скла (вітражі, люстри, декоративні панелі, перегородки, інсталяції, арт0об’єкти, скульптура);
– ознайомлять студентів з основними технологічними методами виробництва й декорування скла;
– сформують уявлення про особливості художньо-образної мови;
– сформують уміння аналізувати основні тенденції сучасного монументального художнього скла;
За результатами вивчення курсу студент повинен знати:
– основні історичні етапи розвитку монументального художнього
скла у середовищі;
– типологію виробів;
– термінологічний апарат з курсу;
– технології виготовлення й декорування;
За результатами вивчення курсу студент повинен уміти:
– виявляти стилістичні особливості художніх виробів із скла;
– визначати національні та регіональні особливості стилю у монументальному склі;
–
прослідкувати взаємозв’язок між технологічними й художніми особливостями скла.
Тематичний план:
1. Монументальне художнє скло ХХ – початку ХХІ ст. Досвід зарубіжних країн
2. Монументальне художнє скло. Типологія. Персоналії

монументальне▪художнє▪скло

5

МОНУМЕНТАЛЬНЕ ХУДОЖНЄ СКЛО
В СЕРЕДОВИЩІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.
Монументальне художнє скло в середовищі пройшло значний період становлення і розвитку. Першим виразником монументальності
у склі можемо вважати вітражі. Історія виникнення вітража відома
ще задовго до появи шедеврів у соборах Сен-Дені і Шартрі (Франція,
XII століття). Археологічні дослідження свідчать, що спроби виготовлення вітражного скла були у стародавньому Вавилоні, Єгипті, Греції
і Римі. На території стародавнього Карфагена знайдені скляні уламки,
які вказують на те, що свої перші кроки мистецтво вітражу здійснювало там більше п'яти тисяч років тому. Пізніше повноцінні вітражні
вікна були створені у Візантії при будівництві храму св. Софії Константинопольської в VI столітті. За свідченням сучасників, вітражне мистецтво тієї епохи обмежувалося використанням шматочків скла різної
форми і діаметра, вмуровані у прорізи на дошці, якою замощувувався
віконний отвір. Класична техніка вітражу сформувалася в XI столітті
в Європі. 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. Сьогодні на підставі цього
підручника можна відтворити методи середньовічних майстрів. Популярність вітражів зросла починаючи з ХІІ століття завдяки розвитку
сакральної архітектури. Вітражі Середньовіччя – це важливий період
розвитку цього виду мистецтва. Цей вид мистецтва розповсюджується по всіх країнах Західної і Східної Європи, вдосконалюється техніка
виготовлення, збільшується кількість вітражних осередків. В епоху
Відродження мистецтво вітражів переживало певний занепад і не
було так широко розповсюджене як у попередню епоху. Ренесансний
вітраж дещо трансоформується (кафедральні собори у Флоренції та
Мілані) або продовжує готичні традиції (Вестмінстер. абатство в Лондоні).
Новий поштовх у розвитку вітражної справи надали художники
XIX ст. Знову повертається мода на вітражі. Інноваційний дизайнер
Вільям Морріс, прикрашаючи нові будівлі в стилі неоготики, відтво6
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рював не лише релігійні сцени, але й світські сюжети (легенда про
короля Артура і Ланселота). З цього часу мистецтво вітража посідає важливе місце серед інших декоративно- монументальних технік,
його яскрава декоративна сутність у поєднанні з багатоманітністю
художніх особливостей вирізняється широким спектром мистецьких рішень в архітектурному середовищі. У більшості випадків вітраж пов’язаний зі стильовим напрямом архітектури або декоративним вирішенням інтер’єру, тому часто є відображенням популярних
мистецьких тенденцій на кожному окремому етапі розвитку, за яким
можна простежити історичні зміни стосовно ролі та функцій мистецтва вітража в архітектурі на тлі різних часових періодів, що дає можливість встановити взаємозв’язок мистецтва та культури із соціальними, економічними та політичними факторами.
Справжнім проривом у вітражному мистецтві другої половини ХІХ
ст. стала діяльність Л.-К. Тіфані. Художник експериментував над вдосконалення технології виготовлення вітражів. Під його керівництвом
було винайдено спосіб формування пластинок скла у вітражі, який
зараз використовують виробники вітражів у всьому світі. Технологія
Тіффані полягає в тому, що шматочки скла скріпляються між собою

Луї Комфорт Тіффані, «Вікно у сад», 1900-1910.
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Кришталевий палац, Лондон, Великобританія, 1851 р.

не за допомогою грубих металевих (частіше свинцевих) профілів, а
мідної стрічки. Цю техніку широко застосовують сучасні художники.
У ХХ ст. давнє мистецтво виробництва художнього скла та вітража
також зазнало якісних змін. Нині вітраж має досить гнучкі межі функціонального використання, і цим пояснюється доволі широкий вибір
його сучасних технологічних рішень.
Скло в архітектурі теж зазнало чималих змін. Розвиток монументально-декоративного скла можна назвати новою сторінкою у світовому художньому склі. Відбувся відхід від традиційного розуміння
скла як матеріалу для конструкції вікон. Тепер почали вбачати роль
скла як матеріалу для самої архітектурної конструкції. Поштовхом для
цього стали новації в архітектурному дизайні у кінці ХІХ ст., коли із застосуванням нових несучих матеріалів (чавун, сталь, залізобетон) для
скла з’явились нові можливості. Архітектори почали експериментувати зі створенням вітражних стін та стель, проєктувати зимові сади
з металевою арматурою тощо. Як приклад можемо згадати Кришталевий палац (Crystal Palace, Лондон, Великобританія), побудований
в 1851 році й представляє найамбітніші скляні архітектурні проєкти
8
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Маріанн Перетті, Кафедральний собор м. Бразаліа, Бразілія, 1989 р.

свого часу. Скляні та вітражні конструкції органічно представлені у
спорудах архітекторів В. Орти, Л. Саллівена, А. Ґауді, Ф. Райта.
Нове бачення скла використовують художники стилю ар-деко. Прикладом є творчість Рене Лаліка, який оформив інтер’єри сакральних
і громадських споруд скляними панелями, люстрами, вітражами, перегородками тощо. Серед його робіт можемо назвати інтер’єр церкви
Св. Матвія у м. Мілбрук (США), каплиці в Дувр-ла-Делівранд (1931), інтер'єри пасажирських лайнерів «Париж» (1929), «Іль де-Франс» (1927),
«Нормандія» (1935), скляні двері у палаці князя Асака (1931-1933 рр.,
Японія), інтер’єр у Peace Hotel в Шанхаї (1929), декорує павільйони
та розроблює проєкти фонтанів на Єлисейських полях (1936) та ін.
У його проектах вражають масштаби і об’єми скляних перегородок,
дверей, панелей, люстр.
Художники-модерністи П. Клеє, Й. Альберс, Й. Приккер, А. Вендлінґ, Г. Кампендонк, Ф. Леже, Ж. Руо, А. Матіс, М. Шагал, Ф.-Л. Райт, З.
Польке вводили скляні композиції та вітражі у систему декорування
інтер’єру, надаючи вітражу роль гострих за ритмом і насиченістю кольору основних художніх акцентів.
монументальне▪художнє▪скло
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Нові технології виготовлення різноманітних за оптичними властивостями матеріалів і штучне освітлення дали широкі можливості для інтенсивного розвитку вітража. Винахід склопрокату дозволив вплавляти
скло в бетон, створювати цілком скляні стіни (цільноскляна вітражна
вежа в Музеї сучасного мистецтва, Токіо, Японія, роботи Ґ. Луара з Шартра). У другій половині ХХ століття, поряд із розширенням технічних і
матеріальних можливостей, почала розвиватись також галузь, пов’язана з виготовленням великоформатного художнього скла. Нині ця сфера
мистецтва динамічно розвивається, надаючи великі технічні можливості
для використання художнього скла в архітектурі. Художнє скло значно
збагачує сучасну архітектуру, а також її історичні об’єкти. Нові технології
виготовлення, підкріплені вагомою діяльністю художників-монументалістів, визначають його новий образ. Архітектори із задоволенням залучають художнє скло у сучасні проєкти. Популярним стає його розміщення у громадських будівлях: аеропортах, вокзалах, торгових центрах,
школах, готелях, банках, офісах, а також у приватних помешканнях.

Генрі Матіс, "Ніч Різдва", 1952
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Генрі Матіс, каплиця родини Матіс
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Постійні інновації у склі дозволили сучасним художникам і дизайнерам вивести його у відкритий міський (urban space) і природній простір у вигляді фонтанів, інсталяцій, арт-об’єктів (декоративних композицій) тощо. А Міжнародний студійний рух спричинився до зміни
прийомів і методів мисл ення, що повело за собою еволюцію способів
авторського висловлювання. Джерелом сучасної скляної інсталяції є
монументальна і декоративно-просторова композиція. Художнє скло
стало специфічним медіумом його реалізації. Скло втягнули в експериментальну форму взаємодії зі сприйняттям, предметним світом, з
візуальним і умовним простором.
Художнє скло фігурує у трьох композиційних структурах архітектурного об’єкта. Сприймається всередині об’єкта, на фасаді та у межах споруди, зрештою – в урбаністичному контексті, прикладом чому
є роботи Д. Чіхулі, С. Лібенського, Я. Брихтової, П. Глави, А. Ґрита та ін.
Широкий спектр впливу скла на архітектурний простір. Воно створює
образ, який є невід’ємною частиною будівлі та впливає на її естетичне

Марк Шагал, "Вікна Америки", 1977
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сприйняття, визначає її виразність, символіку, характер, колористику,
внутрішній, а також опосередковано зовнішній простір, інтегрує фасад. Скло впливає на зміни світла, яке проникає крізь нього.
У загальнокультурному масштабі формуванню сучасних принципів
практики інсталяції із застосуванням скла в якості основного матеріалу сприяв розвиток у першій половині ХХ століття художніх і наукових концепцій про природу світла, форми і простору; нове розуміння
скульптури, контексту її просторового позиціонування і поглиблення
процесів злиття і взаємодії видів мистецтв. Арт-об’єкти та інсталяції
виконували художники-склярі, скульптори, дизайнери. Різні за характером і технікою виконання були інсталяції та арт-об’єкти Г.Літтлтона, Д. Чіхулі, Е.Ейша, А. Ґрита, Б. ван Лоо, У. Меркер, І. Шугаєка,
Г. Галема та ін.
Інтеграція скла в актуальні форми мистецтва сталася внаслідок
осмислення специфіки властивостей матеріалу, його візуально-пластичних і просторових характеристик, а також потенціалу можливостей
трансляції авторського висловлювання. Художнє скло в сучасному мистецтві має значні можливості і в технологічному, і в медійному аспектах.

Фірма вітражів Желенського,1907-1911, м. Львів, Україна
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МОНУМЕНТАЛЬНЕ ХУДОЖНЄ СКЛО.
ТИПОЛОГІЯ.
Скло – основний матеріал, який роками використовувався в архітектурі, в першу чергу для вікон у будівлях, а також у сучасній архітектурі
з моменту презентації Кришталевого палацу, як архітектурного елемента з переважною естетичною функцією. Сьогодні промисловість
пропонує великий асортимент скляних виробів з різними характеристиками та функціями. Найважливішими параметрами скла в архітектурі на сьогодні є: світлопроникність, передача кольору, випромінювальна здатність, теплоізоляція, акустичні властивості, безпека та
протипожежний захист.
Монументальне художнє скло в середовищі – це вітраж, мозаїка,
арт-об’єкти, інсталяції та скульптура зі скла, предсталені в архітектурному просторі. Розглянемо художні вироби зі скла монументального
характеру, що в українському мистецтвознавстві називають об’єктами
монументально-декоративного мистецтва. Розвиток монументального
художнього скла аналізується у контексті історичних і стилістичних
аспектів, що безпосередньо впливали на художню творчість. Увага
звертається також на особливості розвитку Міжнародного студійного
руху. У зарубіжній науковій літературі часто вживається термін «glass
architecture», який об’єднує вироби зі скла як в інтер’єрі та середовищі,
і, звісно, скло як будівельний матеріал (скляні вітрини, фасади, перегородки тощо). Термін «glass architecture» більш точніше відображає поняття монументального художнього скла в середовищі.
Типологія творів монументального художнього скла. За функціональними особливостями художні твори зі скла поділяються на декоративно-архітектурне скло, світильники, посуд, декоративно-ужиткові
предмети, дрібну пластику, прикраси.
Декоративно-архітектурне скло основним масивом творів належить
до декоративно-монументального мистецтва і поділяється на три типологічні групи: смальтові мозаїки, вітражі, скляні архітектурні елементи (прокатне візерунчасте скло, армоване скло, склоблоки, облицювальні плитки тощо). Художній вітраж та монументально-декоративне
скло як окремий вид монументального мистецтва завжди привертали
увагу науковців образною виразністю та розмаїттям форм і функцій.
Світильники також поділяються на кілька типологічних груп освітлюмонументальне▪художнє▪скло
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вальних предметів. Порівняно із керамічними, металевими і дерев’яними світильниками, скляні появилися пізно, зважаючи на дороговизну
матеріалу. Наприкінці XVI ст. у Венеції почали виготовляти скляні підсвічники, а згодом, через століття — пишні люстри із гірлянд прозорого скла, утворених з розеток, квітів, листочків, плодів, рожків тощо.
У XIX ст. в Європі були широко розповсюджені оздоблені склом бра,
торшери, жирандолі, а на початку XX ст.— різноманітне декоративне
електроосвітлювальне скло, люстри тощо.
Як результат еволюції форми декоративно-просторової композиції
і досвіду застосування скла в монументальному мистецтві та архітектурі слід розглядати формат скляної інсталяції. Розгляд твору декоративно-прикладного мистецтва поза утилітарною функцією, девальвація пріоритету декоративності сприяє поступовому зміщенню фокусу
сприйняття з емоційного насичення реципієнта і простору на інтелектуальне їх (реципієнта і простір) насичення. Стаючи важливим способом
візуалізації ідеї, скляна інсталяція зберігає функцію просторово-часового провідника. Формування різномасштабності поля сприйняття дає
можливість виокремити групи «камерної інсталяції».
Розглянемо розвиток монументального художнього скла в середовищі за принципом персоналій і об’єктів, які вибірково відображають в
хронологічному порядку основні тенденції означеної тематики.

ЛУЇС ДОМЕНЕК-І-МОНТЕНЕР
LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER (1850–1923)
Народився в Барселоні, освіту здобув у мадридській архітектурній
школі Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. З 1873 р., Люїс
Доменек починає працювати викладачем Архітектурної школи в Барселоні, "Escola d'Arquitectura", у 1875 р. отримав посаду професора. До
1900 року Доменек став директором Архітектурної школи. У цей час
Люїс Доменек також продовжував кар’єру іспанського політика. Разом з викладацькою і політичною діяльністю здійснив низку архітектурних проєктів. Застосовував синтез мистецтв: скульптуру, мозаїку
та вітраж. Реалізовані проєкти приватних резиденцій: Casa Navàs i Rull,
Casa Lleó Morera та Casa Thomas у Барселоні; громадські будівлі –Палац каталонської музики і госпіталь Сант-Пау, які внесені до списку
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Луїс Доменек-і-Монтенер, 1905-1908, Палац каталонської музики, м. Барселона, Іспанія
монументальне▪художнє▪скло
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Луїс Доменек-і-Монтенер, 1905-1908, Палац каталонської музики,
м. Барселона, Іспанія

Стиль Люїса Доменека поєднує логічні, раціональні структури архітектурної конструкції функціоналізму з ексцентричним іспано-мавританським декором у поєднанні з вигинами, пов’язаними з «каталонським модернізмом». Особливо так званий «каталонський модернізм»
архітектор застосував у проєктах і картонах вітражів до Палацу каталонської музики. Доменек також використовував комбінацію таких
матеріалів, як мозаїка, кераміка та вітражі, і вміло їх стилізував.
Палац каталонської музики був побудований на початку XX століття, як резиденція для національного каталонського хорового колективу «Орфей», який базувався в Барселоні. Мозаїкою оздоблено фасад
будівлі, де зображено хоровий колектив «Орфей». В інтер’єрі вражає
своїми розмірами вітраж у стелі Палацу. Величезні вітражні вікна утворюють незвичну для тогочасної архітектури конструкцію – увігнутий
всередину купол. У центрі композиції зображено сонце, від якого радіально розходяться промені з кольорового скла. Крім орнаментальних
мотивів по колу у два ряди, зображено жіночі голови – «співаючі ангели». Вітраж монументальний, стилізований, об’ємний.
16
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ДЕЙЛ ЧІГУЛІ / DALE CHIHULY
Народився 1941 р. Відомий американський художник-скляр і скульптор. Працює з гутним склом, яке вивів у сферу монументальної скульптури. Створив низку творів монументального художнього скла у середовищі (інтер’єри та ландшафт): інсталяції, авторські арт-проєкти у
стилі енвайромент, люстри. Його роботи складні за технікою виконання.
Освіта здобув у Вашингтонському університеті, отримавши в 1965
році ступінь бакалавра мистецтв за спеціальністю дизайн інтер’єру. У
1967 році Д. Чіхулі отримав ступінь магістра скульптури в університеті
Вісконсіна в Медісоні, де його керівником був Гарві Літтлтон. У 1968 році
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Д. Чіхулі, стає стипендіатом програми Фулбрайта і виграє грант Фонду Луїса Комфорта Тіффані за роботу у склі. Завдяки стипендії і гранту
їде на стажування у Венецію на фірму Venini (о. Мурано). Пізніше отримав ще ступінь магістра з образотворчого мистецтва в Школі дизайну
в Род-Айленді. У 1969 р. знову здійснив подорож до Європи (Німеччина,
Чехія), де зустрічався з Е. Ейшом, С. Лібенським, Я. Брихтовою.
Дейл Чіхулі виконує великі інсталяції, арт-об’єкти і твори предметного
дизайну тощо. Його роботи зберігаються у колекціях понад 200 музеїв світу. Величезні, висотою в кілька метрів, скляні статуї цього автора складаються з великої кількості елементів, закріплених на одному
металевому каркасі. Фантастичні люстри з пелюстками-"тентаклями",
дивовижні квіти та інші рослини потребують особливого технологічного
підходу не тільки на стадії видування, а й в процесі монтажу. Так, деякі
масштабні інсталяції Дейла Чіхулі, що складаються з безлічі елементів,
вимагають близько місяця на тільки на монтаж. Автор здобув визнання насамперед завдяки яскравим і грандіозним об’єктам у архітектурі.
Найвідоміша з них «Квіти Комо» (Fiori di Como) розташована у фойє готелю «Белладжіо» в Лас-Веґасі — це понад 2000 яскравих жовтих, червоних і синіх флористичних форм, які складаються у конструкцію на площі
понад 600 м. кв. і переходять зі стелі холу всередину приміщення.
У Сіетлі з 2012 р. створено сад творів художника під назвою Chihuly
Garden. Також встановлено невелика майстерня з муфелем і гутною
піччю, де працюють місцеві художники, а відвідувачі мають можливість
ознайомитись з процесом виготовлення скляних творів.
Його установки, як у ботанічних садах назовні, так і ті, що інтегровані
в рослини та стовбури, а також серпантинові люстри, підвішені на сталевих мотузках під великими куполами, часто складаються з сотень
елементів, виготовлених з так званих спіралеподібне скло за зразком
венеціанського, хоч і розплавлене, і видуте у більш своєрідні, природні
та фантастичні форми.

АЛОЙЗИ ЯН ҐРИТ / ALOJZY JAN GRYT
Алойзи Ґрит народився у 1937 р.. Навчався на архітектурному факультеті Вроцлавського технологічного університету (1956–1962) та
у Державній вищій школі образотворчих мистецтв у Вроцлаві (1961–
1965). Відомий польський скульптор, живописець, автор інсталяцій
та арт-об'єктів, а також художніх творів, пов’язаних з архітектурою.
18
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Об'єкти інсталяції у публічному просторі є важливими для роботи художника. У 1999 році була реалізована концепція художника: фонтан
«Джерело» («Zdrój»), розташований на Ринковій площі у Вроцлаві, що
стало предметом багатьох дискусій. Арт-об’єкт виконано у рамках Європейського фестивалю скла у Вроцлаві «Гра зі склом». Організатори
фестивалю вирішили «вивести скло у простір» міста.
Алойзи Ґрит реалізує ідеї в різних матеріалах: використовує скло,
камінь, бронзу, кераміку; він також мав досвід концептуального характеру. Скляні арт-об’єкти та інсталяції виконано у стилістиці концептуалізму та мінімалізму. У своїх аскетичних, інтелектуально вишуканих
роботах А. Ґрит використовує скло з його оптичними властивостями
(серія «Пейзажі» та «Скляні гори»).

Алойзи Грит, "Джерело", 1996 р., м. Вроцлав, Польща
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Казуші Накада "Символіка "L", 2019

Берт ван Лоо, 1997, м.Амстердам, Нідерланди

БЕРТ ВАН ЛОО / BERT VAN LOO (1946 - 2016)
Голландський скульптор, який в основному працював зі склом. Освіту
здобув в Академії Герріта Рітвельда в Амстердамі. У скульптурних композиціях Берт ван Лоо скло поєднував з бронзою, свинцем, каменем
та деревом. Берт ван Лоо часто запрошували на викладацьку роботу у
різні академії та університети у Європі, США, Японії, Австралії та Китаї.
З 1975 по 2014 рік Берт ван Лоо був також радником і куратором багатьох культурних і мистеьких організацій, таких як Рада з культури в Гаазі,
Фонд Мондріана в Амстердамі, Художня галерея Левант у Шанхаї.
Він реалізував проєкти та інсталяції у публічному просторі в Нідерландах, у тому числі у своєму рідному місті Гюльпен, а також у Китаї.
Берт ван Лоо працював і з персональними проєктами і в співпраці з
іншими художниками з Європи, США, Австралії, Японії та Китаю.
20
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Денні Лейн, м. Солсбері, Великобританія

ДЕННІ ЛЕЙН / DANNY LANE
Денні Лейн – американський художник, який працює у Лондоні. Відомий як скульптор і дизайнер. В скульптурі віддає перевагу таким матеріалам як скло і сталь. Популярність здобув завдяки меблям зі скла. Д.
Лейн навчався у 1975 році у художника-вітражиста Патріка Рейнтієнса,
у Бурліфілд-хаусі в Бакінгемширі, а потім у школі Раскіна (Оксфорд),
також прослухав основний курс образотворчого мистецтва в Школі
мистецтв Байама Шоу в Лондоні.
На початку 1990-х років Лейн зосередився на створенні масштабних
скляних та сталевих скульптур для громадських та корпоративних приміщень. Роботи Лейна можна знайти у громадських місцях та колекціях
по всьому світу, таких як Лондонське метро, Canary Wharf Plc, Музей
Вікторії та Альберта, Microsoft, British Land Plc, Rolex Великобританія,
монументальне▪художнє▪скло
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Британське управління аеропортів, Swire Properties та General Motors.
Перші громадські проєкти Д. Лейна виконані у кінці 1980-х рр., включаючи фонтан зі складеним склом (1986) в Маямі, травлені скляні екрани,
і настінну скульптуру для посольства Великобританії в Гельсінкі.
Для побудови своїх скляних скульптур Лейн використовує такі характеристики скла як міцність і прозорість. Цей підхід поширюється на традиційні методи обробки скла та металу. Його роботи - це монументальні
конструкції, виготовлені з промислового флоат-скла та сталі, скляні меблі, кольорова скляною скульптурою, твори предметного дизайну.
У 1996 році біля входу на стадіон "Уемблі" в Лондоні виконав сталеву
та скляну скульптуру «Людина, що ловить зірку». У наступні роки з’явилося більше скульптур у міському просторі, включаючи скляні скульптури на воді в Китаї та Індії, «Пантеон» для фестивалю Хенлі у 2000 р.
та «Присутність семи» (2002) у Медвіллі, Пенсільванія.
У 2005 році були виконані скульптурні композиції для Національної
Асамблеї Уельсу в Кардіффі та «Сходи» для Фонду скульптури Касса у
Великобританії. Сходи – це скляна та сталева конструкція, яка піднімається вгору в небо без платформи для посадки, спроектована так, щоб
нагадувати сходи Якова.
У травні 2006 року Лейн виготовив бореаліс для Центру General Motors
в Детройті, США, який, як вважають, є найбільшою скляною скульптурою з усіх існуючих у світі. Робота була натхненна Aurora Borealis.

СТАНІСЛАВ ЛІБЕНСЬКИЙ / STANISLAV LIBENSKÝ (1921–2002)
ЯРОСЛАВА БРИХТОВА (JAROSLAVA BRYCHTOVÁ (1924–2020)
Поджружжя чеських художників С. Лібенський та Я. Брихтова
вперше опрацювали та впровадили техніку рельєфного моделювання відлитих монолітних склоблоків для творів монументального
художнього скла у середовищі. На початку 1950-х рр., художники
опрацювали технологічні моменти і виконали перші зразки литої
склопластики для архітектури. Цьому передували ґрунтовні технологічні напрацювання в Науково-дослідному інституті скла у м. Ґрадец Кральове та Інституті скла і біжутерії у м. Яблонець над Нисою.
Уперше розробки були представлені у вигляді скляної стіни Чехословацького павільйону на всесвітній виставці у Брюсселі 1958 р.
Робота Я. Брихтової та С. Лібенського отримала тоді Ґран-прі й була
відзначена золотою медаллю.
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Станіслав Лібенський, "Прага", Чехія
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Твори з декоративного скла С. Лібенського – професора Вищої художньо-промислової школи в м. Празі, керівника школи скла і його
дружини Я. Брихтової стали значним художнім явищем кінця 1960-х,
початку 1970-х років. Художники опрацьовували оптичні властивості декоративного скла, створюючи декоративні просторові композиції, які прикрасили громадські інтер’єри Праги. Вітражні твори С.
Лібенського і Я. Брихтової встановлені в багатьох громадських спорудах світу. Це, наприклад, вітраж у будівлі Федерального Зібрання, Міністерстві Зовнішньої Торгівлі у Празі, вітраж у по сольствах
Чехословаччини в Нью-Делі та Стокгольмі, Бонні, Токіо; вітражна
композиція у будівлі Чехословацького Культурного центру в Берліні та ін. Ретельне моделювання форм, їхня розмаїтість, пластична
міць скляного шару, дзеркальні поверхні, що вбирають і відбивають
простір, – така система декоративних прийомів дозволила майстрам
домогтися органічного синтезу скляного об’єкта із простором, будь
то декоративні ґрати, вітраж або світлова пластика. У своїх роботах
вони з успіхом застосували техніку рельєфного моделювання масивних скляних блоків. На відміну від звичайної скульптури вітражні рельєфи зі скла, що просвічується, можна розглядати наскрізь.
Форма сприймається тут не за допомогою світлотіні, а в результаті
багаторазової внутрішньої зломлюваності променів світла. Вітражні
твори С. Лі- бенського і Я. Брихтової експонувалися в Монреалі на
«Экспо-67», в Осаці на «Экспо-70». По праву можна сказати, що литі
рельєфи зі скла – видатне досягнення чеських художників. Твори
С. Лібенського і Я. Брихтової як і пластична вітражна композиція
Рене Роубичека «Хмари», що також експонувалися на «Экспо-70»,
визвали резонанс серед фахівців і знайшли відголоси в інтер’єрах
багатьох країн світу.
Всесвітньої слави чеські митці Ярослава Брихтова і Станіслав Лібенський набули, запроєктувавши до двадцяти архітектурних об’єктів із
художнім склом, які розташовані переважно на території Чехії. Одним
із найвідоміших став фасад будівлі нової сцени Національного театру
в Празі (рис. 6). Це – компактна конструкція, що складається з 4 тисяч
елементів, виконаних у техніці гутного скла. Інсталяцію, що творить
скляний фасад, митці назвали “композицією екранів”.
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ІРЖІ ШУГАЄК / JIŘÍ ŠUHÁJEK
Один з найбільш відомих і визначних сучасних митців у царині художнього скла. Він розвинув одну з нових ліній пошуків у сучасному гутному
склі, наближуючи його образотворчі властивості до дизайнерської галузі.
Іржі Шугаєк народився у м. Пардубіце (Чехословаччина) 1943 р. Від
ранньої юності художник отримав надзвичайно ґрунтовну освіту в дисципліні скловиробництва, навчався у Cередній професійно-технічній
школі склярства у Каменіцки Шенов (Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská) і паралельно відвідував курси рисунку на підприємстві “Мозер” (Moser) у Карлових Варах, куди після закінчення навчання 1962 р..
його скерували на роботу.
Іржі Шугаєк, "Роботи", 2004 р.
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Наприкінці сімдесятих активно розпочав експериментаторські
пошуки в ділянці фігуративної пластики та вивчав можливість і
рівень застосування скла як матеріалу для скульптури. Ця фаза
творчості досягла кульмінації в середині 80-х рр. ХХ ст., коли фігури досягли натурального розміру людини. 1984 р. розпочинає
новий етап творчості І. Шугаєка, орієнтований на групові композиційні вирішення з використанням фігур у інтер’єрі та екстер’єрі:
“Тематика змінювалася поступово, в міру того, як удосконалювалися навички роботи біля печі. Щоправда гутне скло має свої обмеження — як у плані розміру, так і ваги — певних лімітів не вдається
оминути”. Досконале володіння матеріалом і технологією, віртуозна майстерність гутника дозволяють художникові досягнути відповідних результатів. Видуваючи скульптури власноруч, митець
веде діалог між внутрішньою структурою і формою, де перше — це
комбінація матеріалу та технології виконання, натомість формальна структура наповнена життям у розумінні експресії мистецьких
засобів — ритму, масштабу, пропорції та гармонії, а передусім ідейного навантаження. Він впроваджує загальну форму фігуративної
скляної скульптури в субреальний стан з поетапною трансформацією з ідейного в матеріальне, акцентує на прозорості, гладкості й
делікатності, водночас обираючи не вербальну назву, а гіперболізоване передання метафоричного значення змісту.

АНДА МУНКЕВІЦА / ANDA MUNKEVICA
Анда Мункевіца — відома латвійська мисткиня, працює зі склом.
Пластичні скульптури, вітражі, інсталяції, арт-об’єкти присутні у творчості худоджниці. Освіту здобула в Латвійській академії мистецтв, пізніше навчалась у США. Її роботи зберігаються у музеях і галереях
Японії, США, Німеччини, Бельгії, Китаї, Україні, Естонії, Латвії.
В останні роки художниця разом з колегами працює над розробкою і реалізацією великих архітектурних композицій у склі. Здебільшого це вітражі, виконані способом спікання чи лиття у форму
для сакральних споруд чи громадських інтер’єрів. Робота з такими
великими об’єктами – це завжди імпровізація на рівні ризику, пошук моменту, зіткнення конкретного мислення з абстрактною формою, протистояння крихкості та міцності, у якому й народжується
мистецтво скла.
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Андра Мункевіца, Монумент жертвам будівельної
катастрофи 2013 р., м. Рига, Латвія, 2015 р.
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А.Бокотей, З.Флінта,Ф.Черняк, конструктор Ю.Лєшков
Львівський автобусний вокзал, 1980 р.

МОНУМЕНТАЛЬНЕ ХУДОЖНЄ СКЛО В
УКРАЇНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
ІСТОРІЯ. ПЕРСОНАЛІЇ.
В Україні вітражі були відомі в княжу добу. Літопис від 1259 згадує, що
князь Данило в Холмі збудував церкву св. Івана і «окна три украшена
стекли римскими». Задокументовано діяльність гут на Західноукраїнських землях у середині XVI ст. в околицях Галича, Белза і Потелича, а
на поч. 17 ст. у с. Підгірці. У серед. 17 ст. існувало бл. 20 гут на тер. Київщини, Полтавщини, Чернігівщини та три гути на Закарпатті. Розвинене
гутництво давало можливість прикрашати вікна церков і будинків кольоровим склом. Вітражі використовували лише в барокових культових спорудах з готич. й ренесанс. рисами. До нашого часу збереглися
переважно твори ХІХ ст.: у Львові в Лат. (кафедрал.) соборі, виготовлені
за картонами Ю. Мегоффера (1-а премія на міжнар. конкурсі у м. Фрайбурґ, Швейцарія), С. Висп’янського, Ю. Макаревича, Т. Аксентовича, С.
Качора-Батовського, Т. Попеля та костелі францисканок, у Дрогобичі
– у Вознесен. костелі, у Кам’янці-Подільському – в Петропавлів. костелі.
У 20 ст. мист-во В. бурхливо відроджується. В. застосовується в інтер’єрах громад. споруд, напр., у будівлях за проектами І. Левинського
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Олександр Звір, люстка, м. Київ, 1993-1994

у Львові та В. Городецького у Києві. П. Холодний виконав проекти В.
для Успен. (Волос.) церкви (1926) і каплиці Греко-катол. духов. академії
у Львові, для Успен. церкви у селі Мражниця під Бориславом (Львів.
обл.). Над картонами для В. працювали М. Сосенко, Ю. Буцманюк, В.
Дядинюк, І. Левинський, М. Ольшевський, К. Сіхульський. В. став важл.
елементом оздоблення музеїв, навч. закладів, палаців культури та адм.
споруд. Укр. митці застосовують В. для поздовжніх та торцевих стін
фасадів будівель (В. Задорожний, В. Карась і М. Левханян), стель та
перекриттів у спорудах (О. Миловзоров), створюють В. із товстого литого скла, армованого пластоцементом чи бетоном (В. Задорожний, Д.
Нагурний, І. Литовченко, В. Прядка, В. Карась, М. Левханян), поєднують видувне багатошарове скло з дюралюмінієм, чорними металами,
використовуючи зварювання (Л. Етенко, М. Шкарапута). У Львів. АМ
1964 засн. каф. худож. скла. У 70-х рр. в Україні відновився інтерес до
техніки класич. В. із тонкого скла (О. Бородай, Л. Красюк, С. Лопухова,
О. Подерв’янський, В. Басанець, Ю. Єгоров, В. Маринюк, В. Шаленко).
У Львові 1999 створ. асоц. художників-вітражистів «Вікно».
Етапи трансформації монументально-декоративного скла у сучасні
арт-об’єкти в Україні починаються на зламі 1980–1990-х років. Розглянемо творчість окремих художників, які працюють у галузі монументального художнього скла в середовищі починаючи від 1970-х років.
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АНДРІЙ БОКОТЕЙ
Народився 1938р. в с.Брід на Закарпатті (Україна). 1960р. поступив у Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва
(сьогодні Львівська національна академія мистецтв). Після закінчення у 1965р. залишився на викладацькій роботі на кафедрі художньої кераміки, де працював до 1972р. 1992-1996 завідувач кафедри
художнього скла, Львівської академії мистецтв, 1996-2000 проректор, а 2000-2015 ректор Львівської національної академії мистецтв. З
2015 керівник Західного науково-мистецького центру Національної
академії мистецтв України. Професор, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України
(1989), Лауреат Національної премії України ім.Тараса Шевченка (2002),
Народний художник України (2006). Нагороджений срібною медаллю
Академії мистецтв СРСР (1989), Кавалерським хрестом Ордена «За заслуги» Республіки Польща (2009), Орденом князя Ярослава Мудрого
V ступеня (2013) та IV ступеня (2016). Ініціатор проведення у Львові з
1989р. міжнародних симпозіумів гутного скла. Засновник Музею скла у
Львові. Один із піонерів міжнародного руху студійного скла на території колишнього Радянського Союзу. Учасник численних персональних і
групових виставок в Україні та за її межами.
Андрій Бокотей, "Теракотова армія", м. Усі, КНР, 2019 р.
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ОЛЕКСАНДР ЗВІР
Народився 31 жовтня 1953р. с. Нова Скварява, Жовківського р-ну,
Львівської обл. Закінчив ЛДІПДМ (1981р.) Прізвища викладачів: Бокотей А.А., Лозинський М.І., Драган Т.М., Галицький Б.І., Рижанков В.Г.
Працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва, художнє скло.
1973 р. закінчив Львівське училище прикладного мистецтва ім. І Труша.,
а 1981 р. Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, відділ художнього скла. Член спілки художників України з 1995 р., Член міжнародного товариства українських художників
"Доля", Чікаго, США. Учасник симпозіумів гутного скла у Львові з 1992
по 2019 рр. У 1999 р. нагороджений дипломом 1-ої обласної мистецької премії ім. З.Флінти. У 2006 р. рішенням Президії академії мистецтв
України нагороджений почесним дипломом "За вагомий внесок у розвиток мистецької освіти". У 2011 р. отримав срібну медаль НАМ України
за значні творчі, наукові та педагогічні досягнення. У 2013 р. отримав
почесний диплом мера Львова за творчу та педагогічну діяльність.

Олександр Звір, Музей Хи Шуйфа, м. Ганчжоу, КНР, 2011 р.
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ОРЕСТ ПРИНАДА
Народився у 1965р. у м. Львові. У 1985р. закінчив Львівське училище
прикладного та декоративного мистецтва І. Труша, а 1993 р. Львівський
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