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Тенденції формування сучасного інтер'єру тяжіють 
до геометрії та мінімалізму, відповідно дизайне-
ри, аби урізноманітнити декор, інтерпретують та 
використовують рослинні, квіткові форми у оформ-
ленні приміщень. Тим самим намагаються зумовити 
атмосферу природи, відчуття комфорту і затишку. 
Рослинні форми все частіше проявляються в диза-
йні житлових приміщень, приміщень сфери послуг, 
соціального і культурного призначення. Вони 
зазвичай не обмежені певною стилістикою і можуть 
використовуватись у  інтер'єрах скандинавських, 
класичних, еклектичних, індустріальних, та загалом 
у будівлях. Такі елементи стануть відмінним допов-
ненням до еко-стилю , неокласики, контемпорарі 
та багатьох інших. Сучасне трактування рослинного 
мотиву в дизайні можна побачити у вигляді сучас-
них арт-об'єктів в парках та виставкових центрах, 
у вигляді декоративного доповнення в бібліотеках, 
торгових центрах та ресторанах. Як і у випадку 
архітектури, в інтер’єрі можна  використовувати 
природні форми в організації простору, у плануванні 

приміщень, в дизайні меблів, аксесуарів та в декорі. 
Прагнучи внести в повсякденне існування, зокрема 
в сучасні приміщення, якомога більше природно-
сті, набуло актуальності використання  біоформ, 
конкретніше об'єктів, які мають за основу флорис-
тичні мотиви. Їхньою основною ідеєю є збереження 
природної краси. 
Метою даного дослідження є виявити сфери та ме-
тоди застосування флористичних мотивів у дизайні 
та у сучасному художньому склі.
На основі поставленої мети виникає ряд завдань:
- провести історіографічний аналіз щодо теми 
використання рослинного мотиву та аналіз сайтів ди-
зайнерських компаній, серед трендів яких поширена 
біоморфна форма;
- простежити впровадження рослинних мотивів у 
різні історичні періоди у мистецтві та побуті;
- дослідити використання флористичних мотивів у 
художньому склі, зокрема у скляних світильниках;
- проаналізувати приклади  робіт художників та диза-
йнерів, що працюють з рослинною формою. 

К а т е р и н а  Б а г о м е д о в а
Актуальність використання флористичних мотивів 

у сучасному художньому склі

Об’єктом дослідження є використання природних 
мотивів у сучасному дизайні. 
Предмет дослідження є флористичний мотив у 
художньому склі.
Аналіз літератури засвідчує брак досліджень 
щодо актуальності використання рослинних мотивів 
та їх застосування у мистецькому та побутовому 
житті людини. Спеціальної праці про застосування 
рослинних форм немає. У мистецтвознавчій науці 
питання опрацьовувалося доволі рідко і в перегля-
нутих джерелах згадується побіжно. Дослідники не 
часто звертаються  до таких аспектів проблематики, 
як рослинний мотив у сучасному інтер'єрі, прояви 
квіткових та рослинних форм у дизайні та декорі – 
зазначені явища не отримали належного наукового 
опрацювання і фахових праць.
Актуальність дослідження і відсутність спеціальних 
праць з обраної теми спричинили використання 
значної кількості літературних джерел. Проведений 
огляд літератури засвідчив, що серед публікацій 
домінують насамперед каталоги дизайнерських робіт 
з рослинними мотивами та наукові дослідження, 
присвячені рослинним формам в історії архітектури, 
природним формам в середовищі, розглянутих у 
працях І.А.Дида, Т.Є. Казанцева, С.П. Мигаля [9; 10], 
та використання рослинних композицій в орнамен-
тиці у роботі Д. Янковської [16]. Значно меншу групу 
джерел складають праці, що надають інформацію 
про використання рослинного мотиву в сучасних 
інтер'єрах. Українські автори загалом рідко зверта-
ються до вказаних питань.
 
РОЗДІЛ І. Особливості рослинних мотивів та їх 
застосування у мистецькому і побутовому житті 
людини. 
Рослинний мотив завжди використовувався люди-
ною в ужитковому мистецтві і загалом, але кожна 
культура ставила акцент на своєму конкретному 
мотиві та інтерпретувала його у свій спосіб. Аналізу-
ючи історію використання рослинних мотивів можна 
сказати, що квіткові візерунки з’явилися в декора-
тивному мистецтві з давніх часів. Найдавніша відома 
квіткова композиція відноситься до Стародавнього 
Єгипту. Єгиптяни декорували квітами свої вироби ще 
в 2500 році до нашої ери. Вони регулярно поміщали 
їх у вазах, використовували квіткові композиції для 
різного характеру процесій, а також в якості при-
краси столу. На єгипетських різьблених кам’яних 
рельєфах та розписних декораціях стін знайдено 
ілюстрації квітів. У орнаменті Єгипту часто вико-
ристовувалася квітка лотоса або пелюстки лотоса 
– символ божественної сили природи, що відроджу-
ється життю, високої етичної чистоти, цнотливості, 
душевного і фізичного здоров'я. Ця квітка уособлю-
вала сонце, а пелюстки – сонячні промені. У дав-
ньоєгипетський орнамент входили стилізовані водні 
рослини: папірус, тростина, лілія, у декорі застосову-
валися вінки з листя і виноградних ліз [5]. 
Стародавні греки та римляни  також використову-
вали квіти і різні трави для прикрас чи аксесуарів, 

включених до творів мистецтва. Вони не часто 
використовували вази, зосереджуючись замість них 
на гірляндах і вінках. Основні римські елементи рос-
линної орнаментики –  це листя аканта, дуба, лавра, 
колосся, фрукти, квіти. Часто вони мали не стилізо-
вану форму, а наближену до природної [5].
З часом флористичний дизайн був впроваджений в 
Італії в добу Ренесансу і розповсюджений в Європі. 
Популярними були картини вражаючих квіткових 
композицій у вазах. Поширеним було вплітати в 
гірлянди квіти і листя фруктів, для прикрашання стін 
і склепінчастих стель, а пелюстки складали в кошики 
або розкидали на підлогу. 
Зображення вигнутих стеблин, листя, квітів у різні 
часи було розповсюдженим декором в архітектурі. 
Стилізоване листя аканту, різноманітні рослинні 
завитки прикрашали капітелі коринфського ордеру 
ще з V сторіччя до н.е. Акант – середземноморська 
рослина з великим зубчастим листям. В орнаменті 
вони збиралися у вигляді розеток і надихали скуль-
пторів у різні епохи: античні, середньовічні, у нові 
часи, у стилі модерн, якому насамперед притаманні 
рослинні мотиви [11]. 
Загальний вигляд рослинного орнаменту,  попри деякі 
повторювані мотиви, постійно змінювався – еллін-
ський, римський, ромейський, готичний, ренесансний 
мотиви унікальні по-своєму. Листва могла виглядати 
реалістичною, живою, як наприклад, на капітелях Ре-
ймського собору (1481 року), що прикрашені дубовим 
листям і ягодами ожини; могла бути більш стилізова-
ною – у вигляді круглих декоративних бутонів. Більші 
площини прикрашались листям з паростями або 
плодами – ці орнаменти характерні для майже усіх 
історичних періодів та культур [11].
У готиці фронтони прикрашали повзучі рослини і ли-
стя з квітами по краях. Велике місце в декорі готики 
приділялося орнаменту з рослинних форм колючих 
рослин, взятих безпосередньо з природи і точно від-
творених в узорах, таких як листя і лоза винограду, 
плюща, листя дуба, клена, полину, папороті, чорто-
полоха. Часто арки, шпилі та портали прикрашали 
зображення бутоньєрок – круглих квіток у вигляді 
бутонів із трьома пелюстками. Найбільш розповсю-
джений орнамент, практично використовуваний в 
усіх стилях, це розетка (іл.1)  – стилізована квітка 
троянди, що складається з пелюсток [11].
Безліч рельєфів, орнаментів, вітражів та велика 
кількість декоративних деталей притаманні готич-
ній архітектурі та екстер'єру. Аналізуючи готичний 
екстер'єр розглянемо собор Паризької Богоматері. 
Двовежовий західний фасад собору вирізняється 
своєю співмірністю величавих форм.  Весь собор 
увінчаний скульптурами, крабами, орнаментом з 
рослин та рельєфами. Також будівля прикрашена 
рослинним орнаментом – це чотирьохлистники, які 
обіймають собор з усіх його сторін. Кожен мотив 
фасаду та кожний його елемент створюють непо-
вторний ансамбль, а форма круглого вітражного 
вікна-рози стала найбільш характерною ознакою 
готичної архітектури (іл.2).
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У Франції часто використовували в декорі лілії, які 
були емблемами монархії Бурбонів. Лілія була також 
символом непорочності, пов’язаним із образом Діви 
Марії та іконографією Благовіщення, тому в деяких 
християнських храмах часто зустрічається такий 
декоративний мотив [11].
Аналізуючи стиль бароко, можна сказати, що 
рослинний орнамент наповнюється соковитістю, 
динамікою, об'ємно-пластичним вирішенням. У ком-
позиціях відчувається прагнення передати не стільки 
конкретне зображення рослин, скільки виявити їхній 
образно-символічний зміст. Переважає мотив рос-
линного орнаменту такий, як лоза і грона винограду, 
стебла й різноманітні варіації акантового листа. Крім 
класичних акант, трофеїв, орнамент наповнений 
гірляндами, вазами з квітами та ромбовидною сіткою 
з дрібними розетками (трельяж). Узори в основному 
мають S- і З- образну форму. У Франції в епоху ба-
роко популярні декор та орнаменти, що складаються 
з окремих кольорів і букетів, які переплітаються з 
квіткових гірлянд та кошиків. У першій половині XVIII 
століття серед орнаментальних мотивів з'являються 
квіткові – троянда, шипшина, гвоздика, соняшник. В 
бароко орнаменти розміщують практично скрізь: на 
меблях, стінах, стелі, текстилі, дзеркалах, келихах, 
кованих воротах, свічниках [12].
Для класицизму характерні в декорі і орнаменті 
прості, суворі мотиви, в яких найбільш популярними 
були квіткові гірлянди. На стиль ампір вплинув єги-
петський період, так як в декорі з'явилися квіти ло-
тоса. Проте, такий стиль вирізняється урочистістю, 

помпезністю та суворістю, на відміну від класицизму, 
який є легким і світлим.
 В епоху модерну (1890-1910) флористичний мотив 
став домінуючим. Звивисті лінії квітів стали пошире-
ною темою в декоративному мистецтві. Перейнят-
тя природних форм стеблин, листя, квітів набуло 
тут довершеного виразу і гармонійно вписалося 
у модерні фасади. Для стилю модерн характерна 
зовнішня декоративність. Для прикрас використо-
вують рослинні мотиви, їх стилізують для того, щоб 
використати отриманий результат в модуль, в орна-
ментальній композиції. Часто в композиціях серед 
квіткових мотивів вимальовуються граційні фігури 
жінок, крилатих фей та інших істот, птахів. Серед 
квіткових мотивів були так само популярні польові і 
лісові квіти: ромашки, волошки, кульбаби, кулавки і 
конвалії. У природних формах підкреслювались ди-
наміка зростання, руху. Дуже важливою особливістю 
є лінія – основний засіб вираження цього стилю. Де-
коративні мотиви модерна містять в собі стилізовані 
водяні квіти і бутони з вузькими, довгими стеблами 
і листям: лілії, латаття, тростина, а так само квіти і 
бутони ірисів, орхідей, цикламенів, хризантеми та 
інших [6].
Модерн в інтер'єрі проявлявся та виразився по 
Європі в кінці XIX століття як стиль, повністю проти-
лежний по своєму духу всякій химерності і штучності. 
Для стилю модерну характерний індивідуальний 
підхід до оформлення інтер'єрів у дусі природності 
і гармонії. Єдиною неодмінною рисою стилю є ідея 
максимального використання природних мотивів в 

малюнках і обробці, натуральних матеріалів, творів 
народної і авторської творчості. Квіткові і рослинні 
мотиви, природна асиметрія і плавність ліній про-
ступають у всьому: у ліпнині, в кованих елементах 
декору, в узорах текстилю, в орнаменті підлоги, в 
малюнку вітражів [7].
З роками змінювались стилі та вносилися зміни в де-
кор приміщення. Наприкінці 60-х – початку 90-х років 
набуває поширення ліпнина (гіпсове або бетонне 
прикрашання фасадів та інтер'єрів), а також модуль-
ні системи, що мали за основу рослинні мотиви. Де-
кор стелі ліпниною квіткових і рослинних композицій  
застосовувався в будинках і квартирах, наприклад, 
розетки на стелях в так званих «сталінках». У перші 
радянські роки ліпнина не прижилася, з часом почи-
нала відвалюватися, а в будівлях сталінської епохи 
від ліпних прикрас залишили тільки розетку в центрі 
під люстру і бордюр по периметру (іл.3). Також ін-
тер’єр будинків доповнювався бронзою, розписною 
керамікою, кришталем, килимами, значною кількістю 
дубових меблів, прикрашеної різьбленими деталями, 
і все це мало  рослинні мотиви.  
З того часу ліпнина з рослинними композиціями 
зустрічається в пам'ятках архітектури та інших 
важливих будівлях усього світу, в тому числі, старо-
винного Кловського палацу в Києві. Сьогодні ліпний 
декор знову популярний. Його використовують для 
оздоблення стель в інтерпретації  історичних стилів, 
таких як готика, рококо, бароко, а також – модерн, 
неокласика, ар-деко. Поєднання ліпнини на стелі з 

сучасними багаторівневими системами може утво-
рювати доволі оригінальні вишукані композиції [15].
Рослинний мотив складає основу української 
вишивки. Головною ідеєю рослинного орнаменту 
є прагнення принести у вишивку красу природи. На-
віть гранично умовні візерунки виникли в результаті 
спостереження форм, що реально існують у приро-
ді. В українській вишивці часто використовуються 
такі мотиви, як «виноград», «хміль», «дубове листя», 
«барвінок» та інші. Деякі з них несуть на собі відо-
браження стародавніх символічних уявлень народу. 
Зокрема «барвінок» є символом нев'янучого життя, 
візерунок «яблучне коло», розділений на чотири 
сектори,  є символом кохання. У різних регіонах 
слов’янських земель мотиви рослинних орнаментів 
вишивки відображали поширені саме в цих краях 
рослини. На південно-слов’янських, в тому числі 
українських землях розповсюджені образи маку, 
ружі, мальви, польових квітів як у стилізованому, так 
і у досить реалістичному зображеннях. У сучасній 
вишивці зустрічається і стародавній символ «дерево 
життя», що зображується переважно стилізовано у 
формі листя та гілок [13]. 
Досить  великий вплив мав мусульманський схід на 
рослинну орнаментику України. В орнаменті країн 
ісламу та українського орнаменту використовується 
майже тотожний підбір рослинних мотивів – це мо-
тиви багато пелюсткової квітки, гвоздики, тюльпана, 
лотоса, плоду і квітки граната, серцеподібні мотиви 
із пальметкою всередині, листкові мотиви. Деякі 

Іл 3. Декор стелі ліпниною квіткових і рослинних композицій Іл 4. 6. Торд Бунтже, Цвітіння, 2002

Іл. 1. Розетка флористичного мотиву Іл. 2. Трояндове вікно, собор Нотр-Дам, бл. 1260
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орнаментальні рослинні форми східного походження 
потрапили в українську орнаментику раніше (крин, 
серцеподібний паросток із пальметою всередині) [16].
Рослинні мотиви застосовуються в декоративному 
мистецтві з давніх часів. Натхнені формами, кольо-
рами та текстурами ботанічного світу, художники з 
усього світу копіювали та інтерпретували окремі кві-
ти, букети у скляному, керамічному, текстильному 
та ювелірному дизайні. Флористичні мотиви вико-
ристовуються і по сьогоднішній день в гончарному 
виробництві, текстилі, вишивці, живописі, ювелірних 
виробах, латунні вироби, інкрустації тощо. Квіт-
кові візерунки в основному використовуються на 
покривалах, шторах, одязі, а також на підлоговій і 
настінній плитці.
Рослинні форми відіграють значну роль у дизайні 
як одні із найсучасніших і перспективних, це дає 
практично необмежені можливості для створення 
предметного середовища приміщень, інтер'єрів в 
цілому і архітектурних споруд.
Рослинний мотив має багату історію використання та 
широкі історичні передумови для вжитку у сучасному 
інтер'єрі. Сфери його застосування та стилістика змі-
нювалися впродовж століть, але, не зважаючи на це, 
природний мотив завжди залишається актуальним, 
зокрема у ролі декору для ужиткового мистецтва, як 

один з обов'язкових елементів, так як людина завжди 
відштовхувалася від природних форм. На сьогодніш-
ній день багато пластику, асфальту, смогу, а в межах 
міста стає все менше рослинності, яка є необхідною 
людині, як складова для візуального сприйняття світу 
через природу, тому ми все більше тяжіємо до більш 
екологічного стилю. В будь якому випадку відштовху-
ємося від рослинного, природного мотиву. 

РОЗДІЛ ІІ. Флористичний мотив у сучасному ху-
дожньому склі. З урахуванням того, що рослинний 
мотив завжди був присутній в ужитковому мистецтві, 
а далі в дизайні, то відповідно сучасні дизайнери  
доволі часто звертаються до аналогів і розробляють 
на їх основі свої ідеї. Вони розробили багато мо-
делей, аналогами для яких стали рослинні форми. 
Аналогами з рослинного світу найчастіше ставали 
різноманітні квіти [9]. Swarovski випустив колекцію 
«Crystal Palace» у 2002 році, в якій було представле-
но кілька інноваційних перетворень люстри, включа-
ючи дизайн «Blossom» Торда Бунтже (Tord Boontje), 
що складається з асиметричної квіткової гілки, 
прикрашеної світлодіодними лампами (іл.4). При сти-
лізації форм рослинного світу дизайнери звертались 
передусім до копіювання зовнішніх ознак. 
Як приклад флористичної теми є декоративний свіч-

ник або ваза у формі лотосів (J. W. Walsh Ltd. Soho & 
Vesta Glassworks, Англія, 1903-1910) (іл.5),  подаро-
ваний Фредеріком Кардером музею скла у Корнінгу 
в 1959 році [17]. Такий елемент декору є ідеальним 
доповненням, що надаватиме особливої атмосфери 
природи приміщенню.
Оригінальними є роботи англійської майстрині-скло-
дува  Карі Расселл-Пул (Kari Russell-Pool). Вона 
закінчила інститут мистецтв у 1991 р. у Клівленді, 
штат Огайо [21]. Чоловік Карі, Марк Петровіц, також 
працює зі склом. Вони з дружиною створюють ажур-
ні скляні роботи, в яких присутні зображення рослин 
(іл.6; 7), інколи їхні вироби відрізняються за стилем 
та технікою виконання, хоча іноді майстри об'єд-
нують свої зусилля в одному творі. Карі проводила 
численні семінари та заняття у Сполучених Штатах 
і за кордоном. Роботи майстрині можна побачити 
в багатьох приватних і державних колекціях, вклю-
чаючи Музей ремесел і дизайну Монетного двору 
Шарлотти, Музей мистецтв Крайслера, Художній 
музей Цинциннаті, Музей скла Корнінг, Художній 
музей Расіна, Музей мистецтв Сіетла, Смітсонівський 
музей американського мистецтва та Музей скла 
Такоми. Карі Расселл-Пул стверджує, що в цьому 
світі достатньо недосконалості та потворності, тому 
вона намагається зробити свої роботи прекрасними. 

Цю красу майстриня створює не тільки за допомо-
гою хитромудрих форм і безлічі деталей (іл.8; 9), але і 
за допомогою кольорової гами, яскраві та ніжні тони 
якої довершують вишуканість робіт [20].
Одним з найвідоміших представників у світовому 
студійному склі є американський художник-скляр і 
скульптор Дейл Чігулі. Він працює з гутним склом, 
яке вивів у сферу монументальної скульптури. Ство-
рив низку творів монументального художнього скла 
у середовищі (інтер’єри та ландшафт): інсталяції, 
авторські арт-проєкти у стилі енвайромент, люстри. 
Його роботи зберігаються у колекціях понад 200 му-
зеїв світу. Величезні, висотою в кілька метрів, скляні 
статуї цього автора складаються з великої кілько-
сті елементів, закріплених на одному металевому 
каркасі. Фантастичні люстри з пелюстками – «тента-
клями», дивовижні квіти та інші рослини потребують 
особливого технологічного підходу не тільки на стадії 
видування, а й в процесі монтажу. Так, деякі масш-
табні інсталяції Дейла Чігулі, що складаються з без-
лічі елементів, вимагають близько місяця тільки на 
монтаж [4]. Автор здобув визнання насамперед зав-
дяки яскравим і грандіозним об’єктам у архітектурі. 
Найвідоміша з них «Квіти Комо» (Fiori di Como) роз-
ташована у фойє готелю «Белладжіо» в Лас-Вегасі 
–  це понад 2000 яскравих жовтих, червоних і синіх 

Іл. 5. J.W. Walsh Ltd. Soho & Vesta Glassworks, 1903-1910 Іл. 7-9. Карі Расселл-ПулІл. 6. Карі Расселл-Пул
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флористичних форм, які складаються у конструкцію 
на площі понад 600 м. кв. і переходять зі стелі холу 
всередину приміщення (іл.10). З часом авторські 
твори Д. Чігулі ставали активнішими за формою і 
кольором, набувають рис своєрідного сучасного ро-
коко. З 1980-х років Д.Чігулі базував більшу частину 
свого мистецтва на природних мотивах, але знову, 
колір і тон відігравали ключову роль [1; 2; 3].
У Сіетлі з 2012 р. створено сад творів художника під 
назвою Chihuly Garden (іл.11; 12). 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 купола-
ми, часто складаються з сотень елементів, виготов-
лених з так званого спіралеподібного скла за зразком 
венеціанського, хоч і розплавлене, і видуте у більш 
своєрідні, природні та фантастичні форми [18].
Красиво і оригінально виглядають сучасні світильни-
ки, що імітують рослини чи, наприклад, підсвічники 
з флористичним мотивом Сімона Крестані. Сімона 
Крестані є майстром та дизайнером скла. Він виріс 
поблизу Венеції, а з юного віку поглинув у старо-
давнє мистецтво виготовлення скла та навчався у 
досвідченого скловара Массімо Лунардона, щоб 
удосконалити свої навички та творіння. Його твори 
безпомилкові та унікальні: іронічні, збалансовані та 
елегантні, натхненні природою. Його колекції народ-
жуються в результаті великої кількості досліджень і 
експериментів. Зазвичай він досліджує теми, часто 

пов’язані з природою. Його творіння є новинкою у 
світі мистецтва скла. Обробка гарячого скла, на дум-
ку майстра, це дуже складна техніка, яка вимагає ба-
гато років навчання та надзвичайної самовідданості. 
Для Крестані природні форми є прикладом рівноваги 
та недосконалої елегантності. Він  переробляє ці 
форми мовою мистецтва, змішуючи їх із сучасним 
змістом і надає життя для ідеї, яка потім виражаєть-
ся в його роботах [22].
У проектах майстра поєднуються традиції та іннова-
ції: Сімона Крестані використовує красу, яку бачить 
навколо себе, формує її з декоративного вигляду, 
підкреслюючи її суть і поезію. Скло є ідеальним 
матеріалом, щоб підсумувати ці контрасти. У його 
роботах присутні співіснування тендітної форми та 
конкретних деталей, жорстких контурів та гармо-
нії елегантності [22]. Все це чітко простежується у 
одній із робіт Сімона Крестані «Квітучі канделябри» 
(Blossom Candelabra) (іл.13). В основі канделябра є 
зображення стовбура дерева, вище розміщений клу-
бок гілок, квітів і листя квітучого трояндового саду. 
Кришталева елегантність скла, ніжний колір великої 
кількості пелюсток і листя троянд на канделябрі без-
посередньо вноситимуть красу в повсякденне життя.
Стосовно дизайну приміщення, скляний декор та 
природні стилізації можуть бути застосовані як до 
всього предметного середовища інтер'єру в ціло-
му, так і до окремих предметів дизайну. Роблячи 
висновки з попередньо розглянутих прикладів, 

помітно, що досить поширені в даний час проєкти та 
ідеї дизайнерів з окремими елементами, які, напри-
клад, повторюють форми, фактури квітів та інших 
елементів живої природи, органічні скляні вставки, 
декор з натуральних матеріалів. Художники інколи 
відштовхуються від рослинних форм у дизайні схо-
дів, підставок, рамок, дзеркал, поручнів чи рукояток 
дверей. Наприклад, вони можуть бути виконані у 
вигляді спіральних або незвичайних конструкцій, 
створених з комбінованих природних матеріалів, які 
повторюють плавні природні форми, або обрамлені 
кованими, дерев`яними чи скляними елементами, що 
мають за основу рослинні мотиви.
Можна сказати, що скляний декор флористич-
ного мотиву допоможе внести в інтер`єр більше 
природності, світла та простору. Кольорові скла і 
дзеркала використовуються для того, щоб створити 
цікаве освітлення, можна гармонійно застосовувати 
фрагменти вітражу з рослинними елементами або 
у формі квітів, декоративні дзеркальні і глянцеві 
поверхні з рослинним декором. Світильники також є 
безпосереднім об’єктом для втілення ідей з квіткови-
ми мотивами в інтер`єр.
Рослинні форми широко застосовуються на сьо-
годнішній день у художньому склі та дизайні. Існує 
достатня кількість художників та дизайнерських ком-
паній серед трендів яких загалом біоморфна форма, 
а зокрема флористичний мотив. Такі природні мо-
тиви можуть бути застосовані як в об'єктах функці-
онального характеру, що простежується в роботах 
бренду Swarovski, Торда Бунтже та Сімона Крестані, 
так і в сучасних арт-об'єктах, скляра Дейла Чігулі чи 
майстрині Карі Расселл-Пул. Рослинні форми мо-
жуть бути  універсальними у ролі декору, та стануть 
оригінальним рішенням у оформленні приміщень. 

РОЗДІЛ ІІІ. Скляні світильники з флористичними 
мотивами у сучасних інтер'єрах.
Однією з найбільш вживаних форм є скляний 
світильник, з урахуванням властивостей скла, що 
безпосередньо пропускає світло, та надає особливої 
атмосфери приміщенню. Світильник є безпосереднім 
об’єктом в інтер`єрі для втілення ідей з флористич-
ними мотивами. Отож, що стосується світильників 
саме флористичних форм, можна сказати, що вони 
часто не мають геометрично правильної форми. 
А також, можна прослідкувати, що для будь-якої 
класичної люстри в стилі модерн або класики, з 
кришталевими підвісками чи кованими елементами, 
характерна в основі чітка геометрія і обов'язково – 
симетрія. 
Досліджуючи історію світильників можна сказати, 
що перша лампа була створена більше 70 тис. років 
до нашої ери. Звичайно вона не несла декоративної 
функції, проте була цілком корисною та повноцінною 
з точки зору світлової віддачі. Фактично, виріб являв 

Іл. 10. Дейл Чігулі, Квіти Комо, 1998

Іл. 11, 12. Дейл Чігулі, Сад і скло. 
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собою великий саморобний факел, який закріплю-
ється на відповідній основі або вертикальній поверх-
ні, що в наш час найбільше схоже на бра. З часом 
смолоскипи змінилися свічками, які наприкінці XIX 
століття поступово витіснили електричні світильники. 
Важливо дослідити еволюцію венеціанської люстри 
у відокремленні від інших європейських стилів. Це 
пов’язано з тим, що його розвиток йшов цілком 
окремою траєкторією, в результаті чого з’явилися 
різні стилі та технології виготовлення. Венеціанські 
люстри є продуктом виняткової скляної промисло-
вості Мурано, маленького острова поблизу Венеції. 
Історія муранського скла почалася в 1291 році, коли 
було наказано перенести все виробництво скла з 
Венеції на острів через ризик пожежі. Однак лише в 
1700-х роках з’явилися перші скляні люстри. Осо-
бливо відомим майстром цього періоду був Джузеп-
пе Бріаті (1686-1772). Він спеціалізувався на вироб-
ництві того, що зараз визнано класичною люстрою 
Мурано. Основним методом їх виготовлення було 
ліплення деталей з охолодженої маси прозорого 
скла, в якій венеціанці відрізнялися неперевершеною 
віртуозною майстерністю, яка так і досі ревно охоро-
няється від сторонніх очей [8]. Венеціанська скляна 
люстра  зазвичай була зібрана з пучка скляних 
стебел, вільно зростаючих вгору з однієї центральної 
скляної чаші. Стебла при цьому були прикрашені по-
ліхромними або прозорими квітами, листям і плода-
ми, часто переплетені між собою; ланцюги з скляних 
кілець спадали гірляндами, а центральний металевий 
стрижень захований в скляних прикрасах. Цей новий 
стиль люстри був відомий як «ciocche», що означає 
букет квітів. Їх вишуканість, екзотичність та колорит 
відображали тогочасний вплив бароко та рококо 
[19]. Рослинний мотив для Мурано був дуже харак-
терний, майже вся їхня продукція  побудована на 

квітковому мотиві, і це простежується й досі.
 На сьогоднішній день існує високий попит на люстри 
з муранського скла, які продовжують експортува-
тися по всьому світу. Підвісні та настінні світильники 
(бра)  пройшли довгий шлях еволюції, і тепер за їх 
допомогою не лише покращують освітлення кімнат, а 
й вирішують низку дизайнерських завдань. Візитною 
карткою більшості освітлювальних приладів є блиск і 
розкіш (іл.14). Домогтися високого рівня помпезності 
люстри вдається завдяки великій кількості виробів, 
виконаних з кришталю [19]. 
В кінці 90-х років люстри і світильники природних 
рослинних форм були особливо поширеними, та 
впродовж років стилі змінювалися і популярності 
набули світильники лаконічних геометричних форм. 
Сучасні інтер'єри стали настільки  геометризовані та 
мінімалістичні, що дизайнери почали інтерпретувати 
та знову використовувати декор рослинних, квіт-
кових мотивів у оформленні приміщень. Тим самим 
зумовити атмосферу природи, відчуття комфорту і 
затишку. Наприклад, красиво і оригінально допов-
нять інтер`єр сучасні світильники, що імітують росли-
ни чи повторюють форму квітів.
Задум композиції «Флора» полягає у тому, щоб 
внести імітацію живої природи в сучасний інтер`єр 
за допомогою використання флористичного 
мотиву, але при цьому зберегти функціональність 
об'єкта. Аналізуючи попередні дослідження, можна 
сказати, що світильники є безпосереднім об’єктом 
для втілення ідей з зображенням рослинного світу. 
Сучасні дизайнери та художники розробили багато 
моделей, аналогами для яких стали рослинні фор-
ми,  найчастіше – різноманітні квіти. Квіткові мотиви 
є однією з ліній, яка споконвіку розвивається в кон-
тексті художнього скла, що зокрема простежується 
у виробах Мурано.

Протягом усього навчального процесу на кафедрі 
художнього скла, кожен із студентів обирає для себе 
улюблені технологічні напрямки, стилістичні прийо-
ми, вчиться аналізувати та відображати це в матері-
алі. Тому, пройшовши низку експериментів зі склом 
упродовж навчання в академії, я надаю перевагу 
використовувати його найголовніші властивості – 
прозорість та світлопроникність.
Настінний світильник  «Флора»  –  це уособлення рос-
линного світу, що має на увазі загальну атмосферу 
природи. Адже, флора будь-якої території є частиною 
єдиної флори Землі. За допомогою  квіткових форм 
дана робота мусить зумовити відчуття атмосфери 
природи навіть у сучасному мінімалістичному інтер'єрі, 
при цьому не зіпсувавши стилістику приміщення. Так 
як світильники є безпосереднім об’єктом для втілення 
ідей з зображенням рослинних форм в сучасних ін-
тер'єрах, в ході роботи були проаналізовані історичні 
відомості про світильники в різні періоди, аналоги, та 
на основі аналізу, спостереження, була розроблена 
зовсім нова, унікальна композиція. 
Кваліфікаційний проєкт настінного світильника, має 
форму панно, він створений зі скляних елементів 
надзвичайно простих природних форм, які гармо-
нійно поєднуються між собою, та утворюють цілісну 
композицію. Головними елементами у роботі є на-

півпрозорі квіти, що заповнюють майже всю поверх-
ню площини основи, саме вони є тими біоформами, 
які несуть у собі головну ідею. Така композиція доз-
воляє утворити природну плавну лінію на основі, яка 
безпосередньо розміщуватиме у собі джерело світла 
(іл.16-17). Виходячи з властивостей скла, дана робо-
та ідеально пропускатиме та розсіюватиме світло, а 
елементи у формі квітів надаватимуть приміщенню 
особливої атмосфери  [15]. 
Головним чином композиція побудована на безлічі 
контрастів: природна форма і чітка геометрія, гра 
розмірів і форм. При проектуванні світильника також 
використані контрасні співвідношення фактур скла – 
прозоре та матове. Контраст надає композиції виразну 
потужність, за допомогою нього легко виділити головні 
елементи, розширює динамічний діапазон. 
Так як розміщення світильника передбачається на стіні 
у вертикальному положенні, елементи  створювати-
муть драматичну гру тіней і світла. Контраст світла і тіні 
утворює цікаві ефекти зважаючи на поєднання жор-
сткого контрасту і плавної форми самої квітки. Про-
стота, вишуканість та невимушеність композиції гарно 
вписується як в класичний, так і в сучасний інтер’єр. 
Водночас робота є декоративним панно та функціо-
нальним об'єктом, який створюватиме комфортне, 
приємне, локальне освітлення у приміщенні (іл.18-19).

Іл. 13. Simone Crestani, Квітучі канделябри, 2018 Іл. 14. Люстра «Жоржина», Італія
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ВИСНОВКИ
Проведене дослідження розвитку рослинного мо-
тиву та його видозмін у різні історичні періоди, доз-
волило охарактеризувати рослинні форми та зміну 
їх стилістики  під впливом різних мистецьких стилів, 
що вплинуло на формування мотиву таким, яким він 
проявляється у сучасному трактуванні. 
Проаналізувавши приклади  робіт художників та 
дизайнерів, що працюють з природними формами, 
можна зробити висновки, що квіткові елементи 
широко застосовуються на сьогоднішній день у 
дизайні, зокрема і в художньому склі. Головна 
ідея передати атмосферу природу за допомогою 
флористичних мотивів лишається незмінною, як 
в об'єктах функціонального характеру, в роботах 
Торда Бунтже та Сімона Крестані, так і в сучасних 
стилізованих арт-об'єктах Дейла Чігулі чи реаліс-
тичних формах майстрині Карі Расселл-Пул.
Було досліджено актуальність флористичних 
мотивів у художньому склі, а саме їх використання 
у скляних світильниках. На основі досліджуваного 
матеріалу ми бачимо, що рослинна форма, зокре-
ма флористичний мотив, є поширеним трендом 
серед дизайнерських компаній, а скляні світиль-
ники є безпосереднім об’єктом для втілення ідей з 
зображенням світу рослин у сучасних інтер'єрах. 
Рослинні форми є багатофункціональними у ролі 
декору, та стануть оригінальним рішенням у дизайні 
приміщень.
Провівши дослідження сфер біодизайну, історії та 
розвитку скляних світильників та світильників з 
флористичними мотивами, вплив розвитку індустрії 
скла на предметний дизайн, можна стверджувати, 
що біоформи насичують наше повсякденне життя 
і ще тривалий час відіграватимуть у ньому поміт-
ну роль. Дизайн декору набуває нової сутності в 
середовищі життєдіяльності людини. Актуальною 
стає необхідність осмислення та практичного вико-
ристання в проєктній діяльності природних анало-
гів, закономірностей розвитку широкого спектру 
природних форм та їхніх елементів. 
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Людину завжди цікавило досліджувати грані мож-
ливостей матеріал, нам важливо знаходити межу, 
експериментувати з цільністю структури. Дослід-
жуючи мистецькі проекти створені зі скла можна 
помітити що головна маса творів зроблена традицій-
ним способом. Традиції у склі роблять це мистецтво 
статусним, таким яке пройшло відбір часом, та стало 
золотим стандартом художньому склі. Так існує 
безліч способів змінити та надати форму творчому 
об’єкту, який створений зі скла, все передбачає 
втручання температури та шліфовки. Це можна 
порівняти з тим, в який спосіб існують звичні та стан-
дартні форми мистецтва в світі. 
 Мистецтво має властивість з часом видозміню-
ватися, проходити культурну еволюцію. В часи 
кризи авангарду починають з’являтися нові форми 
мистецтва. Таким чином зародилося мистецтво яке 
має прямий зв’язок з простором. Це сучасні медіа, 

які поєднують в собі риси скульптури, живопису та 
театру.  
Скло також починає застосовуватися в сучасних 
формах просторового мистецтва. І таким чином в 
світі виникає рух художників, які в своїй творчості 
використовують скло “триплекс”. Це спосіб творен-
ня завдяки хаосу, розбиванню маси скла та ство-
ренню нової форми на основі такої властивості, як 
крихкість. 
Скло завжди взаємодіє з простором, але в попе-
редні століття воно мало іншу форму, все базувало-
ся на цільності об’єктів композиції. Водночас спосіб 
битого скла показав як можна використовувати 
природний стан крихкості в творах мистецтва. 
Мета: дослідити розвиток просторових медіа в су-
часному мистецтві та вплив на мистецтецькі процеси 
художників, які застосовують скло “триплекс” у своїх 
творах. 

Б о г д а н  Л о м о н о с о в
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Завдання:
- провести історіографічний опис джерел.
- дослідити роль художнього скла в мистецтві інста-
ляції. А зокрема техніки, які ставлять під мету саме 
розбивання скла, та створення об’ємно просторових 
об’єктів, які мають взаємодію з простором;
 - проаналізувати розвиток та становлення про-
сторових медіа, роль художнього скла в мистецтві 
інсталяції. Нові технологічні та концептуальні способи 
творення композицій з скла, на основі триплексу.  
- визначити зв’язок концепції та візуальних ефектів 
розбитої структури, вплив на простір, в межах про-
сторових медіа.
Об’єкт дослідження: сучасні техніки художнього 
скла в актуальному мистецтві.
Предмет дослідження: інсталяції митців, які вико-
ристовують скло “триплекс” в своїх творах.
Історіографічний аналіз джерел, пов’язаних з 
мистецтвом інсталяції та інвайроменту достатньо 
повно розкриває історичний шлях розвитку цього 
доволі нового виду мистецтва. Водночас опрацю-
вання теми образотворення просторових медіа 
у авторському склі є не достатнім в професійній 
літературі. Для дослідження митців, які працюють в 
напрямку биття скла та триплексу використовува-
лися інтерв'ю та особисті сайти митців [8; 9; 10; 11; 
18; 20]. Це нова технологічна та концептуальна течія 
в авторському склі, яка з’явилася в 2000-них роках. 
В технологічному плані існує тільки опис технології 
скла триплекс, як багатошарове технічне скло [6, 
266], але немає літератури, де би описувалася саме 
образотворення у цій техніці.
Для порівняння нового трактування скла в просто-
рових медіа використовувалися твори митців, які 
працюють в традиційних техніках художнього скла 
[12; 13; 17]. Опрацювання їх творчості в дослідженні 
виступає джерелом для порівняльного аналізу, звич-
ні та новітніх способів трактування скла в просторо-
вих медіа. А також вказує на своєрідний зав’язок з 
тим, як зароджувалися просторові медіа та актуальні 
мистецькі практики.
На основі дослідженого візуального матеріалу та 
історіографії, а здебільшого інсталяцій та об'єктів 
інвайроменту [11; 18; 20] було створену авторську 
композицію, в якій застосовуються прийоми битого 
скла та триплекс. Концептуальна складова роботи 
була створена на основі рефлексії лірики творчості 
Андрія Лисікова [1; 2].

РОЗДІЛ І. Процес формування просторових 
медіа у світовому мистецтві.
У сучасному світі, де так багато різних видів мисте-
цтва народжувалося, розвивалося, досліджувалося 
і навіть забувалося з часом, майже жоден інший 
прояв мистецтва не настільки вражає і миттєво заво-
рожує, як мистецтво інсталяції. Коли ви заходите в 
кімнату, де більшість простору навколо вас на-
справді є частиною твору мистецтва, ви самі стаєте 
частиною мистецтва. Коли ви бачите щось, чого не 
повинно бути, і виділяється явною манерою, та все ж 

якось своєрідно вписується в оточення, ви, ймо-
вірно, дивитесь на інший твір мистецтва, створений 
художниками нових медіа. Він пропонує набагато 
більше, ніж традиційна живопис, скульптура чи будь 
який інший вид творчості. Це може залучити вас на 
різних рівнях, активізуючи ваші почуття, щоб відчути 
мистецтво по-новому: дотик, звук, запах, а також 
зір досліджуються, щоб передати артистичність 
інсталяцій. Часто фокус зосереджується на ідеї та її 
впливі, а не на якості готового продукту. Зазвичай 
інсталяційне мистецтво - це лише тимчасовий витвір 
мистецтва, але його вплив та ідея, що стоять за ним 
залишається назавжди.
Витоки мистецтва інсталяції часто асоціюються з 
концептуальним мистецтвом та першими проявами 
руху Ready-made (Редімейд) простежуючи кроки аж 
до таких художників, як Марсель Дюшан та його 
новаторський підхід до презентації своїх готових 
робіт; зокрема, суперечливий твір пісуару під назвою 
«Фонтан» 1917 року [19]. Інші ранні експерименти, 
як вважають, відкрили шлях до розвитку мистецтва 
інсталяції до якого включають авангардні виставки 
Дадаїстів, та асемблерне мистецтво, що особли-
во заповнювало виставкове середовище. Ще до 
винайдення назви мистецтва інсталяції, таку форму 
творчості називали просторовою, а назва інсталяція 
була започаткована американським художником 
Алланом Капроу у 1957 році, яке використовуватись 
для опису творів, які враховують цілком чуттєвий 
досвід глядача, або в основному заповнюють цілу 
кімнату галереї, залишаючи простір і час як єдині 
розмірні константи.
Тимчасові або постійні, інсталяційні твори створю-
ються на виставкових майданчиках, таких як галереї 
та музеї, або в громадських чи приватних місцях. 
Інсталяції можуть включати дуже широкий спектр 
використовуваних матеріалів, як природних, так і 
штучних, що дає людині повну творчу свободу над 
творами мистецтва. З розвитком новітніх технологій 
мистецтво інсталяції не залишилося позаду; відео, 
звук, захоплююча віртуальна реальність. Інтернет та 
нові медіа - це лише деякі з засобів масової інформа-
ції, які часто є частиною твору. Інсталяції, призначені 
для конкретного сайту, призначені для існування та 
функціонування лише в тому місці, для якого вони 
були створені, що робить їх частиною оточення [19].
Твори просторового мистецтва можна переміщати 
та представляти в різних місцях, незалежно від їх 
оточення. Саме ця чуттєва захоплююча мистецька 
практика стирає межу між мистецтвом і життям, як 
зауважив Капроу, якщо ми обійдемо «мистецтво» і 
візьмемо саму природу за зразок або вихідну точку, 
ми, можливо, зможемо винайти інший вид мисте-
цтва ... поза чуттєвими речами звичайного життя. 
Часто концепція та вигляд інсталяції залежить від 
місця - створеного для неї, щоб мати певний зв’я-
зок, тимчасовий або постійний. Зв’язок з простором 
середовища на архітектурному, концептуальному чи 
соціальному рівні. Це також створює високий рівень 
емпатії між роботою та глядачем, оскільки існує не 
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як дорогоцінний об’єкт, на який слід просто по ди-
витися, а як присутність у загальному контексті його 
простору, будь то будівля, музей чи спеціальна кім-
ната. Твори мистецтва покликані викликати настрій 
та почуття [15, 12]. 
Рух мистецтва інсталяції залишається відокремленим 
від його подібних форм, таких як ленд-арт, івайро-
мент та стріт арт, проте між ними часто виникає 
зав’язок. Ідеї що лежать в основі мистецтва інсталя-
ції, та відповіді, які воно викликає, як правило, важ-
ливіші за якість середовища або технічного достоїн-
ства роботи. Художники, які працюють в цьому жанрі 
використовують його потенціал трансформувати світ 
мистецтва, дивуючи глядачів та залучаючи гляда-
чів по-новому. Також не мало важливий є зв’язок 
глядача з простором інсталяції. Глядач впливає на 
простір, стає частиною його наповнення, в роботах 
сучасних художників часто постає питання взаємодії 
з інсталяцією та простором глядача. Ці твори своєю 
просторовою складовою стають частиною життя 
звичайних людей, просторові медіа взаємодіють з 
середовищем в якому живе глядач, тому має наба-
гато сильнішу взаємодію з людиною ніж традиційні 
форми мистецтва. 

Ще один спосіб - це кінетичні об’єкти в просторі, 
які на прямо мають силу впливати на простів за 
допомоги глядача. Таким чином випрацьовуєть-
ся глибока емпатія з об’єктом експозиції, вплив 
на органи чуття, які відповідають за сприйняття 
простору, ефективніше поглиблює глядача в саму 
концепцію твору. Кінетичне мистецтво зародилося 
в 1920-30-х роках XX ст. Його основоположни-
ками вважаються Володимир Татлін і Александр 
Колдер. Кінетичне мистецтво багато в чому спира-
ється на естетику Баухаусу, модерну, російського 
конструктивізму. Попередниками кінетизму вважа-
ються російські конструктивісти, а також деякі з 
західнонімецьких дадаїстів 20-х років. Теоретиками 
кінетизму виступили французькі художники Ніколя 
Шоффер і Франк Поппер. Шоффер висував прин-
ципи "просторо-світло-хроно-динамізму", як осно-
ви кінетичного мистецтва. У їхніх роботах широко 
використовувалися прозорі матеріали, електро-
мотори, важелі, пульти управління і т.д. У багатьох 
випадках ілюзія руху створювалася зміною освіт-
лення. В наш час ця форма набуває цікавіших рис 
через технічний прогрес. Механізми можуть мати 
складну форму, та вміти глибше взаємодіяти з 
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глядачем. Це форма індустріалізації сучасних про-
сторових медіа, застосування сучасних технологій 
в мистецтві [4, 178].
Застосовування руху також може створювати звук, 
який в свою чергу створює аудіо інсталяцію. Меха-
нізми інсталяції можуть створювати аудіо ефекти, як 
доповнення композиції. Або навпаки всі дії спрямо-
вані на створення звуку, та взаємодії з простором 
в аудіо середовищі. Деякі митці досліджують звук у 
чистому вигляді, водночас долаючи та заплутуючи 
бар’єри між звуком, шумом та музикою в сучасному 
чи історичному розумінні. Інші досліджують політичні 
та культурні наслідки певних звуків, використовуючи 
свою роботу, щоб висунути права людини на перший 
план. Звук- це абсолютно абстрактний вимір, який 
формує відчуття простору в людини. Цей принцип 
на пряму працює з інстинктами та фізіологічним 
сприйняттям глядача. Простір, в якому знаходиться 
звукова інсталяція може взаємодіяти з ним, допов-
нюючись візуальним рядом. Але сама суть це аудіо 
вплив, який не має особливого зв’язку з органами 
зору. Об’єкти які створюють шум можуть бути части-
ною кінетичної інсталяції, але сама звуковий ряд 
може трактувати відмінні від побаченого асоціації.
Просторові медіа також можуть вийти за рамки ін-
сталяції та простору який створений людиною, таким 
прикладом є івайромент. Цей мистецький рух виник 
у 1960-х і на початку 1970-х років і в першу чергу 
описує зв’язок художника з природою. Піонери руху, 
такі як Нільс-Удо, прославилися створенням скуль-
птур та інсталяцій із знайдених природних матеріалів, 
а потім задокументували свої роботи фотографією. У 
той час, як попередні художники, такі як Удо, відзна-
чають красу природи, багато сучасних художників 
використовують широкий спектр засобів масової 
інформації, прийомів і стилів для вирішення соціаль-
них проблем і негативного впливу, який ми, як люди, 
маємо на нашій планеті. Рух івайроментру піднімає 
актуальні питання впливу людства на навколишнє 
середовище [7]. Художник використовує природнє 
середовище, як твір мистецтва, стараючись взає-
модіяти з натуральними матеріалами, та створити 
максимально органічний з природою твір. Для про-
сторових медіа не обов’язково замикатися в рамках 
стін. Навколишнє середовище, яке наповнила при-
рода є самодостатнім, і воно диктує правила зв’язку 
об’єкта інсталяції та простору навколо. В свою чергу 
глядач може фізично перебувати в середи інсталяції.
Історичний перехід від редімейду, і до інсталяції та су-
часних просторових медіа, започаткував використання 
саме не традиційних матеріалів для просторових медіа. 
Саме ці матеріали використовувалися в ужитковому 
мистецтві, зокрема: дерево, метал, скло, кераміка.
 Просторові медіа працюють на сприйняття людини, 
вони мають більше способів комунікації ніж звичні 
для нас види мистецтва. Саме криза у авангардно-
му живописі на початку ХХ ст. по сприяла розвитку 
інших шляхів передачі почуттів, емоції, інформації та 
концепції [3]. З того часу актуальні мистецьки прак-
тики почали формуватися, та набувати такої форми 

якої ми знаємо їх зараз. Хоча в наш час визначен-
ня інсталяція є досить розмита, так як це об’єкт 
який має взаємодію з простором. Але ця форма 
мистецтва працює на передачу концепції, на пряму 
передає її глядачу, через свій зв’язок з середови-
щем. Глядач стає частиною цього твору, це сильно 
впливає на органи відчуття, зокрема на відчуття про-
стору. Це сильно поглиблює людину в ідею твору, 
що допомагає влучно виразити свою концепцію.
Для просторових медіа не є суттєва прив’язка до 
форми простору. З розвитком культури та техно-
логій з’являється більше способів вийти за рамки 
створеного простору людиною. Середовище, яке 
навколо нас сильно впливає на наше сприйняття сві-
ту, спосіб передачі інформації через видозмінювання 
простору легко сприймається. В цьому мистецькому 
русі в першу чергу важлива ідея, вона ключова річ. 
Митець, який працює в такій формі мистецтва, підби-
рає найкращий спосіб виразити концепцію. 
В одних випадках потрібно створити потрібне місце 
для встановлення інсталяції, а в інших цим середо-
вищем стає жива природа. Це форма мистецтва яка 
може взаємодіяти з історією місця в якому знахо-
диться, або навпаки суперечити тому.
Для створення простору не обов’язково мати 
фізичне середовище, робота зі звуком показує що 
в середині нас можливо створити свої унікальні асо-
ціації та образи, без використання фізичного об’єкту. 
Технічний розвиток переводить фізичний простір у 
віртуальний. І можливо наступна форма просторових 
медіа буде існувати в цифровому вигляди. 

РОЗДІЛ ІІ. Художнє скло в просторових медіа. 
Використання скла “триплекс” в інсталяціях 
митців ХХ ст.  Виготовлення виробів і скульптур 
зі скла існує вже багато століть. Цей унікальний 
матеріал легкий і прозорий, символізує відкритість 
і спрямованість у майбутнє. Дизайнери навчилися 
поєднувати унікальні візуальні характеристики скла 
з його надзвичайною функціональністю. Різноманіт-
ність можливих форм і відтінків дозволяє художни-
кам експериментувати з матеріалом і виходити за 
рамки традицій і уяви. Коли ми думаємо про скло, як 
про матеріал в мистецтві, звичайно перше, що спа-
дає на думку, - це старовинні вітражі або вироби зі 
скла з венеціанського острова Мурано. Це матеріал 
для якого важлива гра світла та оптики, але також 
ще одна важлива його форма це розбитий стан. В 
здебільшому у інсталяціях використовують гутну 
техніку, через можливість робити вироби великого 
розміру, дублювати елементи інсталяції, і таким чи-
ном створювати масштабні скульптури, які взаємоді-
ють з простором. 
Приклад трактування скла в мистецтві івайроменту 
є творчість Дейла Чіхулі (Dale Chihuly). Він створює 
величезного формати роботи, які за рахунок своїх 
природних форм та яскравих кольорів, взаємодіють 
з простором завдяки контрасту, природніх форм 
та архітектури. В його трактуванні скла важлива 
форма, пишність та фактурність патернів з, яких 



2 0 2 1 ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 2120  ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 2 0 2 1

складається композиція. Поняття непостійності в 
мистецтві і роль фотографії в документації глибоко 
перегукувались з Чіхулі.  За свою кар’єру Дейл Чіхулі 
втілив велику кількість проєктів по всьому світу, він 
вмонтовував свої інсталяції в міську архітектуру та 
природне середовище. 
Один із його проєктів є Садовий цикл (1), найамбіт-
ніший з епічних проектів Чіхулі. Він складається з 
групи виставок у кількох різних місцях: Королівський 
ботанічний сад у К’ю в Англії та десять найбільших 
садів Сполучених Штатів. Формат циклу був блиску-
чим способом переробки оригінального набору ідей, 
які Чіхулі започаткував на першій виставці в консер-
ваторії Гарфілд Парк у Чикаго. Наступні виставки 
розширювали цю центральну тему і включали нові 
роботи, розроблені для кожного саду. Важливо від-
значити, що ці скляні форми не були безпосередньо 
засновані на прикладах знайдених у природі, вони 
більше походять від природного процесу склодувно-
го виробництва, який Чіхулі та його команда досліди-
ли та вдосконалили в гарячому цеху [12].
Його мистецтво часто схиляється до івайроменту, 
взаємодія з живим простором на основі природніх 
форм, це особливий та легко впізнаваний прийом 
митця. Його об’єкти вражають розміром та пишні-
стю фактур, підхід до інсталяції в міському просторі 
базується на контрасті живих форм з геометричні-
стю архітектури. Дейл Чіхулі є класичним прикла-
дом митця, який працює з просторовими медіа, а 
зокрема івайроментом, використовуючи класичну 
техніку гутного скла. Він є один із першопроходьців 

в мистецтві скляної інсталяції, та своїм прикладом 
сильно по впливав на індустрію скла. 
Інакший принцип використання скла у просторових 
медіа, це застосування рефлексів та взаємодії світ-
ла, як Су Санні Парк (Soo Sunny Park). Яка створює 
свої інсталяції використовуючи залізну сітку, в якій 
закріплені іризовані шматочки скла. Створюючи та-
ким чином аморфні, прозорі, легкі на вигляд форми, 
які нагадують русло ріки, та змінює свій стан під час 
інакшого освітлення. Світло та рефлекси гарно вза-
ємодіють з простором, а зміна доби робить ніби то 
статичну скульптуру динамічною, змінюючи свій стан 
в залежності від світла. 
Один із її проектів “Неткане світло” (2) продовжує 
постійні експерименти Парк з ефемерними власти-
востями світла і тим, як світло впливає на наше 
сприйняття архітектурного простору. Хоча світло є 
нематеріальним, важливий структурний елемент у 
кожній з робіт Парк. Тут вона використала освітлен-
ня галереї, і також природне світло, яке проникає 
через передню скляну стіну [17]. 
Світло невід’ємна частина скляної композиції, 
прозорість та рефлекси будують новий вимір для 
вираження у склі. Світло, яке пройшло зміну через, 
скляну поверхню стає окремим та не менш важли-
вим об’єктом композиції.
Художники, які почали використовувати бите скло, 
намагалися вийти за рамки звичного сприйнят-
тя цього матеріалу. Скло відоме людству не одне 
століття, тому існують класичні техніки скловироб-
ництва. Спроби створити щось з розбитої структури 

можна вважати, як спроба вийти за рамки звичного 
сприйняття, використати сильний негативний образ, 
для втілення філософських концепцій. Ця форма дає 
змогу передати різний спектр емоційного змісту, що 
в свою чергу стає важливим у використанні в інста-
ляції. Биті краї розсікають світло, маленькі площини 
створюють мерехтіння рефлексів, можливість надати 
форму рівному шматку скла, дивує звичайного гля-
дача. Закоренілий образ небезпеки гострого краю, 
може використовуватися для створення образу моря, 
матерії, нового погляду на архітектуру або створення 
поп арт речей, які мають зв’язок з стріт артом. 
Скляна інсталяція - це ще один спосіб розвитку 
митців, які працюють в скляній індустрії, це інакший 
спосіб трактування декоративно прикладної компо-
зиції, яка працює з простором та створює інакший 
концептуальний зміст. А саме використовування роз-
битого стану скла стає новим методом вираження, 
який в даний час набуває популярності не тільки у 
художників склярів, та й у інших, хто працює у сфері 
сучасного мистецтва. Використовування розбитого 
скла зароджується, так як виникнення актуальних 
мистецьких практики таких як: перформанс, інста-
ляція, івайромент. Створення кардинально інакшо-
го підходу до звичних нам речей, чи то технологія 
використовування матеріалу по-іншому, або ство-
рення нових медіа на противагу звичному способу 
вираження у мистецтві. Вигляд битого скла завжди 
привертав на себе увагу людей, дивний та провока-
тивний образ який може трактуватися по різному.
Використовування такого способу роботи зі склом 
почалося завдяки виникненню триплексу- тришаро-
ве скло, яке складається з двох листів звичайного 
скла та прошарку пластичного прозорого матеріалу, 
що склеює їх [6, 266]. Саме такий вид скла може 
передати потрібну пластику, полімерна плівка не дає 
змогу битій структурі розсипатися, тому воно підда-
ється формуванню.

Принцип переосмислення форми за рахунок хаосу 
добре підходить склу. Крихкий матеріал, який в 
будь який момент може розбитися, має іскринку 
одноразовості. Упорядковування хаосу та знайдення 
нового сенсу, як композиційного так і концептуаль-
ного. Простота техніки дає змогу вільно володіти 
простором, створювати масштабні масивні форми. 
Ступінь розбитості дає змогу гратися з прозорістю, 
рефлексією битих шматочків, заломленням світла в 
тріщинках та ступінь розбитості.
Застосовувати даний прийом можуть люди, які не 
сильно поглиблені в технологію скла, це допомагає 
залучити художників різних напрямків. Можливість 
матеріалу дозволяє застосовувати таку техніку в 
творах сучасних медіа. Ця форма художнього скла є 
максимально не схожа до стандартних технологічних 
прийомів. Наглядно те, що саме в просторових медіа 
цей прийом знаходить своє застосування.
Використання скла триплекс можна прослідку-
вати у творчості Батиста Дебомбурга (Baptiste 
Debombourg). Усі його проєкти так чи інакше пов’я-
зані з одним аспектом людських відносин: нашими 
помилками, сумнівами, бажаннями, сприйняттям 
певних реалій, його інсталяції досліджують психо-
логію нашого ставлення до життя. Таким чином, він 
аналізує та піддає сумніву сенс наших дій (будівниц-
тво та руйнування). Побудова з хаосу, такий пара-
доксальний підхід Батіста Дебомбура, художника 
цікавить не насильство, а те, що відбувається після, 
що відноситься до людської істоти, здатну як до 
гіршого, так і до кращого. 
Розірване середовище, якому художник не надає 
особливого значення, потім перетворює і система-
тизує простір в візуально потужну інсталяцію, які 
освітлюють наше повсякденне життя з іронією, а 
іноді з насильством. Інсталяції ставлять під сумнів 
та змінюють наше сприйняття простору, а також 
розкривають підступний вплив навколишнього 

Іл. 2. Су Сані Парк, Неткане світло, 2012

Іл. 3, 4. Батист Дебомбург, Темна матерія, 2015
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середовища на нашу поведінку і історію, яка з цього 
випливає. Його мистецтво поєднує в собі безліч 
образів, індивідуальних і ексцентричних, ефемерних і 
незмінних, тривіальних і піднесених [10].
В інсталяції "Темна матерія" (3), яка була представ-
лена в галереї "la Chaufferie" у Страдбурзі в 2015 
році, художник розкривав тему темної матерії, ця 
фраза настільки ж навіяна, наскільки її природа 
проблематична. Після того, як відокремлений від 
гравітаційного ефекту об’єкт, який зображає не 
видиму речовину у Всесвіті. Темна матерія може 
бути лише предметом гіпотез, Батист Дебомбург 
ввів поняття та необхідності цього маловідомого 
космічного елемента у свою інсталяцію.
Темні нашарування скла течуть по різних рівнях, як 
галактичне море, в якому тріщини виглядають як 
піна. Скульптурні та зображальні властивості твору 
породжують додаткові запитання, що стосують-
ся обстановки простору, площини, поверхонь, 
об’єму, відображень та положення глядача, який 
запрошений пройтися по нерівній поверхні, що 
скрипить з кожним кроком. 
 Перетворення простору спричинене білою, майже 
тотемною формою, стіни, що підкреслює ненадійну 
природу скляних відображень. Тріщини обумовлю-
ють кути, які знищують тіло матерії, стан якої стає 
критичним. Маска (4), встановлена там, де потік пе-
реривається, відтворює цю побачену нескінченність, 
розсіюючи скляну рефлексію, і відображає змінне 
зображення зовнішності та зникнення для глядача. 
Рефлексія - це присутність, якій немає місця або, яка 
не відбувається.
Це середовище має невизначений характер і роз-
кривається через ритм прогулянки по простору. Під 
скляною поверхнею, яка хрустить, коли йдеш далі, 
проростають образи, в яких небо і земля зливають-
ся, у обернений світ. Це залишки та наслідки події, 
надзвичайне стиснення з, якого виходять алмази та 
вугілля або просторове зникнення. Ми вагаємося 
між розширенням і зменшенням цієї темної матерії, 
джерелом містицизму, якому може протистояти його 
матеріалізм. Одним із побічних ефектів цієї чорноти, 
глибокої в її щільності та поглинаючій силі, є тран-
спортування за межі або в вільний простір [11]. 
 Творчість Батиста Дебомбурга дає зрозуміти 
важливість скла триплекс в сучасних просторо-
вих медіа. Дає змогу рефлексувати на ідеї матерії, 
космосу, нашого буття. Через технічні можливості, 
вдалося також використовувати звук. В його інста-
ляції є елементи, які заходять на підлогу і глядач 
може стати частиною експозиції, просто походив-
ши по склу. Використовування більшості органів 
від чуттів та простору, сильно занурює глядача в 
тему робіти, тим чином він ясніше переживає ідеї, 
які закладені художником. В своїх інсталяціях він 
тісно пов’язує свої скляні скульптури та прості. 
Проста але велика форма з насиченим наповнення 
скляних тріщим. Цей спосіб трактування скла, до-
помагає втілити концептуальні ідеї, показати речі, 
які не маю матерії в нашому світі.

Але також розбите скло використовується і в ро-
ботах наближених до поп-арту, і це гарно зображає 
швейцарський художник Саймон Бергер (Simon 
Berger). Він дослідив пластичною глибину матеріалу, 
його крихкість та прозорість. Завдяки молотку він 
створює тріщини на поверхні скла, і ними ж створює 
світло-тіньовий малюнок. Чим ближчі та коротші 
удари, тим сильніші тонові контрасти. В його руках 
молоток не є інструмент руйнування, а скоріше мето-
дом творення. 
Його розбиті портрети, виліплені у склі, привертають 
погляд до тонкощів прозорих ран. Для підсилення 
ефекту, свої твори він любить монтувати у вітринах, 
що в свою чергу пов’язує його мистецтво з стріт 
артом. Художник береться за роботу над вікнами 
діючих володінь та досліджує виразні можливості ма-
теріалу, який був створений для заводських потреб 
та техніки безпеки. Основним сюжетом є портрети, 
оскільки він любить досліджувати відображення лиця 
на поверхні скла [16].
Роботу під назвою “Дефект” (5) напевно можна 
вважати одною із найвідоміших робіт художника, 
в свій час вона неймовірно швидко поширювалася 
мережею інтернет. Вона створена на вітрині галереї 
Філіпа Броглі “Artstübli” в Базелі, Швейцарія в 2019 
році. Фотографії надзвичайного скляного портре-
та, розійшлися по соціальних мережах, як пожежа. 
Перехожі спочатку вважають, що скляний портрет 
був наклейкою. Але придивившись уважніше, вони 
зрозуміли, що портрет був намальований фактични-
ми тріщинами на склі [18].
Саймон Бергер стає прикладом художника сучасно-
го часу, розвиток соціальних мереж допомагає роз-
витку художника. Така подача своїх робіт в поп-арт 
стилі сприяє розповсюдженню такого поняття, як 
мистецтво яке створене з розбитого скла. Взаємо-
дія за простором вулиці, дає його мистецтву велику 
доступності для глядача. Твори стають частиною 
міського середовища, та починають існувати разом 
з випадковими глядачами, які йдуть вулицями. Через 
простоту його робіт, вони легко сприймаються публі-
кою, та вибудовують нову взаємодію з образом роз-
битої шиби. Тепер, це не знак небезпеки, а сучасний 
спосіб трактування скла, якому не обов’язково мати 
складну концепцію
Він по справжньому вводить в великі маси людей но-
вий спосіб трактування скла. Його роботи збирають 
велику кількість публіки, він популяризує цей матеріал 
в сучасному мистецтві. Ефекти техніки битого скла 
цікавлять людей, це по справжньому щось інакше ніж 
звичне використовування скла в інсталяції. 
В сучасному мистецтві, з кожним роком все більше 
стає цінним такий матеріал, як скло. В досліджених 
прикладах робіт можна прослідкувати універсаль-
ність розбитого скла. Завдяки цьому матеріалу 
можна працювати в різних напрямках мистецтва. 
Використовування концептуальної складової образу 
битого скла, що дозволяє передавати тривожні ме-
седжі, сучасні теми, які потребують висвітлення за 
рахунок мистецтва інсталяції. Володіти простором 

та змінювати його, завдяки композиціям з розбито-
го скла, торкатися глобальних тем. Або передавати 
відчуття та образи, користуючись асоціаціями з 
морем, хвилями, архітектурою та краплями дощу. 
Створювати речі в стилі поп-арт та стріт арт, які 
взаємодіють з простором міста. Технічно не склад-
ний спосіб зміни стану скла дозволяє досягнути 
максимального ефекту у вираження ідеї, форми, 
фактури та заломлення світла. 
Універсальність форм, спосіб який працює, як в 
об’ємі, так і на площині, можливість з площини 
створити об’єм. Концептуальна складова даної 
техніки та стану скла дає передати через яскравий, 
крихкий, драматичний та динамічний зовнішній 
вигляд, цікаві асоціативні образи. Також не менш 
цікава це звукова сторона, завдяки тому що скло 
тримається купи, то можлива жива взаємодія з би-
тою структурою. Звук, як ще один спосіб створення 
кінетичної інсталяції, яка надалі набирає популяр-
ності в сучасному мистецтві. Триплекс виходить за 
рамки традиційних способів трактування художньо-
го скла в просторових медіа
Простий на перший погляд образ битої структури, 
може зібрати в собі велику кількість можливостей 
для вираження складних глобальних концепцій. З 
образом розбитого скла стикався напевно майже 
кожний, але з розвитком сучасного мистецтва, ху-
дожники почали розкривати по іншому, здавалося 
би вже відомі давно речі. Досліджувати по-новому 
матеріал з, яким працюють вже не одне століт-
тя і втілювати за рахунок яскравих асоціацій свої 
концепції. Актуальність технік на основі битого скла 
має тенденцію на стрімкий розвиток, використо-

вування інтернет простору сприятливо впливає на 
популяризацію цієї техніки. Простий спосіб створен-
ня в технологічному плані, дозволяє застосувати 
цей прийом художникам, які не сильно пов’язані з 
художнім склом.
Виникнення технік битого скла можна порівняти з 
тим, як виникли сучасні медіа, а зокрема інсталяція. 
Спроба знайти новий шлях в мистецтві подібний до 
того, як спроба застосувати інакший спосіб тракту-
вання матеріалу. Це інакший підхід, який відмінний до 
традиційної інсталяції зі скла. Хаотична структура, як 
підпорядковується порядку. Не менш вдало взаємо-
діє з просторо, як і традиційний спосіб трактування 
скла. Техніка дає показати справжню крихкість ма-
теріалу. Актуальність скла в інсталяції має тенденцію 
на подальший розвиток. 
В найближчий час скло може стати популярним 
матеріалом для просторових медіа. Скло, це мате-
ріал який має свій характер, і здебільшого матеріал 
диктує свої правила. В техніці триплекс, художник 
застосовує максимально природний стан матері-
алу, а саме його крихкість. Цей прийом дозволяє 
по-новому створювати форму, та взаємодію з 
середовищем, та дає великий спектр можливостей у 
вираженні своїх концепції. 
В роботах митців, які працюють з триплексом, 
прослідковується особливість того що сама ідея 
стає головнішою за фізичний об’єкт. Крихкість скла, 
не дає змоги творам залишатися в своїй початковій 
формі на тривалий час. В просторових медіа, ідея 
завжди буде домінувати на самим фізичним твором. 
Митець наповнює твір своїм сенсом, який передає 
через найвдалішу форму вираження.

Іл. 5. Саймон Бергер, Дефект, 2019
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РОЗДІЛ ІІІ. Авторська композиція “Червоне 
сонце”. В роботі піднімається проблема питання чи 
можливо подолати ненависть в нашому світі. Сама 
композиція це не відповідь на запитання, а скоріше 
запитання на, яке в найближчий час не можливо дати 
відповідь. Проблема ненависті в нашому світі є акту-
альною навіть здавалося би в час, коли всі прагнуть 
рівності прав та миру, це складне питання на, яке в 
нашому часі не можливо знайти однозначної відповіді. 
В нашому світі важко знайти спокій, події що відбу-
ваються навколо нас, мають вплив проникати в будь 
які думки людей, які намагаються втекти від реалій. 
Людство постійно намагається довести свою правоту 
насиллям, політична диктатура, питання етики, підко-
рення природи, контролем за ЗМІ, розповсюдження 
фейків всі ці дії призводять до того що починається 
безперервний цикл ненависті. Який в кінцевому ре-
зультаті зупиняється на слабкій ланці жертви [1].
Ненависть неможливо подолати, принаймні на 
нашому етапі розвитку, хоча здавалося би люд-
ство активно розвивається в технічному плані, але 
потрібна внутрішня, культурна еволюція. Людство 
звикло не помічати глобальних проблем, але кожна 
наша думка та зміна грає роль на зниження градусу 
ненависті (6). Це питання залишиться без відповіді у 
продовж велику кількість поколінь людей. Єдине що 
можна робити, це зменшувати градус ненависті, та 
нагадуючи людству про чужий біль. Потрібна культу-
ра самоконтролю, щоб все це не перетворилося на 
протест заради крові [2].
В роботі використано техніку розбитого скла, як 
потужний символічний образ. Композиція складаєть-
ся з п’яти розбитих листів триплекса, самі розбиті 
структури грають роль саме акту ненависті, сильних 
емоційних переживань, подій які міняють все на до 
та після. Випадковість тріщин будує заломлення 
світла, а надбиті шматки скла рефлексують та по 
блискають (7). А червоний акцент привертає увагу, 
на контрасті форми, та кольору. 
 Крихкість скла, показує не довговічність нашого 
буття, світ який має властивість ламати насильно. 
Дроблена структура може трактуватися по різному, 
це може сприйматися, як конкретна особистість, яка 
роздроблена, або суспільство яке поділене на різні 
групи і веде до конфронтації конфлікту. Сама робота 
міцно підпорядковується мінімалізму в композиції. 
Червоне кругле вкраплення це символ червоного 
сонця, який спричинив биття скла. 
Червоне сонце в моєму трактування- це сама нена-
висть, об’єкт який руйнує цільну структуру. Червоне 
коло присутнє тільки на одному листі скла, але через 
концептуальний зв’язок з усіма елементами компо-
зиції, кожен лист скла також розбитий. Достатньо 
зламати один елемент щоб він по впливав на інші. 
Так само, в житті достатньо раз причинити біль, щоб 
це по впливало на інших. Червоний- провокативний, 
агресивний, колір крові. 
Биті листи скла просто стоять одне за одним, 
створюючи візуальне нашаровування тріщин. 
Щільна фактура будує свої асоціації, в яких глядач 

може побачити що завгодно. В роботі дуже важли-
ва гра світла. 
Світло створює тінь, яка в свою чергу стає ще одним 
об’єктом в композиції. Тінь будує свій асоціативний 
ряд, завдяки світлу, тінь від тріщин нашаровується в 
свій випадковий малюнок (8). 
Композиція зі скла виступає в формі своєрідного 
проектора, який показує наслідки дій в просторі. 
Тінь, наче жертви, яким довелося покинути свою 
матеріальність та змінити стан, з матеріального в ду-
ховний. Не матеріальні речі, які мають сильний вплив 
та зв’язок з матеріальністю. Тінь не має матерії, але її 
відкидає матеріальний об'єкт. 
Тінь стає ще одним елементом композиції, але який 
не має матеріальності і підпорядковується світлу та 
битій структурі. Форма та контекст простору міняєть-
ся завдяки композиції, гра світла допомагає взає-
модіяти з простором будь якого формату. Не має 
прив’язки до конкретного простору, головне світло 
та тінь, і об’єкти які ретранслюють цей вплив. 
Наші дії впливають на цей світ, кожна наша думка та 
переживання мають властивість впливати на інших. 
На жаль, в світі багато ситуацій взаємодії нападника 
та жертви.

ВИСНОВОК
Дослідивши витоки та першопричин виникнення 
просторових медіа, стало зрозуміло, що криза в 
авангардному мистецтві та живописі назрівала вже 
на початку ХХ ст. З перших експериментів редімейду 
почали виникати форми мистецтва споріднені сучас-
ній інсталяції. Поява інсталяції та івайроменту значно 
вплинула на подальший розвиток мистецтва. Це 
стало однією з першопричин розвитку рух розвитку 
концептуалізму, створення інших відмінних, тради-
ційних способів творення мистецтва. Композиції, які 
стали частиною простору, пошук інших форм мисте-
цтва стає запорукою актуальності мистецьких творів. 
Це стало рушійною силою для подальшої культурної 
еволюції мистецтва, з’явився тренд на пошук нових 
форм вираження своїх концепції. Методи, які засто-
совувалися, мають пряму взаємодіють з органами 
чуття, а особливо відчуттям простору людиною. 
Прослідковується загальна активізація у викорис-
танні авторського скла в мистецтві інсталяції, із 
залучення класичних та не класичних технік для 
створення композицій. Матеріал дає широкі мож-
ливості для створення об’єктів, що взаємодіють 
з простором за рахунок властивості прозорості. 
Під час перших спроб створення скляних інста-
ляцій митці відштовхувалися від гутної техніки або 
різними способами термообробки скла. На початку 
руху інсталяційного мистецтва у склі унаслідувалися 
природнім, аморфні форми, які часто грали на кон-
трасті з штучним простором, і навпаки були гармо-
нійні з природнім середовищем. Також зв’язком з 
міським простором історично виступав вітраж, скло 
завжди було частиною громадського простору. 
Тому митці надихалися архітектурними формами, 
що знайшло застосування в міських інсталяція на 

вільному просторі.  Для створення просторових 
медіа не обов’язково мати закритий простір. 
Далі з розвитком технологій у світі скловиробництва 
з’являється скло триплекс, яке міняє уявлення про 
скло. Безпечна шиба, яка тримає свою форму в 
розбитому вигляді, стала поштовхом для нових екс-
периментів, які митців галузі скла. Людину завжди 
цікавило розбите скло, глибокий символізм чогось 
не минулого, короткотривалого та крихкого, що є 
суголосним певним ідеям сучасних концептуалістам. 
На відміну класичним прийомам став відомий раніше 
не вивчений принцип цільності з хаосу. Це новий 
прийом, який тільки починає набирати популярності 
в сфері просторових медіа.
 На основі дослідження було створено авторську 
композицію “Червоне сонце”, яка створена зі скла 
триплекс, та є інсталяцією що взаємодіє з простором 
за рахунок гри світла та тіні. Ця робота є продов-
женням експериментів із склом. Ідея роботи підіймає 
важливе соціальне питання ненависті у суспільстві. 
Рефлексія на події у світі та ідеї стосовно зменшення 
градусу негативу. Вихід за рамки художнього скла та 
створення твору сучасного просторового медіа.
В світі з битим склом працює невелика кількість мит-
ців, але вже можна стверджувати, що він знайшов 
свою нішу в сучасному концептуальному мистецтві. 
Простий прийом, який не потребує поглиблених 
знань в сфері скловиробництва його актуальність 
навіть буде набувати все більшої популярності та 
може з часом прийняти іншу форму. Мистецтво має 
властивість видозмінюватися, еволюціонувати з 
кожним новим поколінням митців. 
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з образотворенням та формотворенням у мисте-
цтві художнього скла, зокрема творення людського 
образу у різних скляних техніках;
- дослідити  динаміку розвитку сучасного поняття 
«людина», виділити основні течії, що вплинули на 
формування  самого образу у мистецтві.  
- описати образ людини серед творів художнього 
скла ХХ-ХХІ ст. міста Львів та виокремити шлях тілес-
ного та духовного розвитку у ньому. 
- втілити сучасні ідеї самосприйняття людини у ав-
торській композиції «Fons veritatis».
Об’єктом дослідження даної роботи є зображення 
людини у склі, зокрема у скляній скульптурі.
Предметом дослідження є принципи образотво-
рення в авторському склі, способи втілення та зміс-
товне наповнення образу людини у художньому склі.
Історіографічний аналіз джерел, пов’язаних з темою 
дослідження, вказує  на недостатнє опрацювання 
теми в професійній літературі зі сторони технологіч-
ної складової художнього скла та з незначною кіль-
кістю в самій художній сфері, але зі сторони філо-
софської діяльності у ХХ ст.  такої проблеми не було.  
У працях  Соссюра, Барта, Делеза, Маркса, Гуселя 
та Хайдегера достатньо повно висвітлено  розкол 
світової філософії  щодо переосмислення поняття 
людини у суспільстві та антропології загалом. Саме 
це стало підґрунтям  теоретичної частини досліджен-
ня. Водночас проблема образотворення людини 
у авторському склі на території України, розгляну-
та лише у декількох дослідженнях в межах огляду 
діяльності кераміко-скульптурної фабрики. 
Поняття людини по-різному трактувалось, а їх ідеї 
кардинально змінили  не лише буття людини свого 
часу, а й стали невід’ємною основою будови сучас-
ного суспільства, розуміння людини та дали початок 
більшості ідеологічних рухів, що активно розвива-
ються й до сьогодні.

Розділ І. Поняття «людина» у філософії  XX-XXI ст.
Після краху моральних авторитетів внаслідок Першої 
світової війни поняття та сприйняття людини карди-
нально змінювалось протягом усього XX століття. 
Відбувся розкол світової філософської школи на дві 
полярні течії: аналітичну та континентальну філософію, 
що стало умовною революцією у «любові до науки». 
Це наштовхнуло тогочасних діячів філософії на шлях 
переосмислення поняття людини, людини у суспільстві 
та антропології загалом. Ідеї, що висловлювали про-
тягом ХХ століття, кардинально змінили не лише буття 
людини свого часу, а й стали невід’ємною основою 
будови сучасного суспільства, розуміння людини та 
дали початок більшості ідеологічних рухів, що активно 
розвиваються й до сьогодні. Ці рухи здаються для нас 
самоочевидними, базовими, буденними, але рухи за 
рівність усіх рас (квір-теорія, фемінізм, еко-активізм) 
зародились лише у ХХ ст. як логічне продовження 
ідей структуралістів та пост-структуралістів. Поява 
структуралізму у гуманітарному знанні XX ст. пов'язана 
із прагненням перетворити філологію на точну науку 
мовлення в інструмент дослідження людини. 

Основна ідея структуралізму у тому, що художній 
текст є структурою, у якій всякий елемент (слово, 
звук, образ, ритмічна постать тощо) набуває сенсу 
лише у співвіднесеності (також протиставленості) 
з іншими елементами. Відносини між елементами 
набувають такої життєвої сили, що навіть відсут-
ність елемента там, де відносини його припускають 
(наприклад, відсутність рими в римованому вірші), 
стає значущою («мінус-прийом»). Таким чином, відо-
кремлювати зміст від форми так само безглуздо, як, 
дізнавшись, що у будівлі є план, ламати стіни в його 
пошуках. Метод структуралізму виявився надзвичай-
но плідним для різних галузей соціально-гуманітар-
ного знання того часу.
Початок формування структуралізму пов'язаний з 
виходом публікації Фердинанда де Соссюра, швей-
царського лінгвіста та основоположника сучасної 
лінгвістичної науки. Соссюр ввів у науку розрізнення 
синхронії та діахронії, розрізнення мови як систему 
та мовленнєвої діяльності. Починаючи з 1920-х років 
ці ідеї набувають розвитку в різних школах структур-
ної лінгвістики, зокрема у Празькому лінгвістичному 
гуртку, Копенгагенській глосематиці, американській 
дескриптивній лінгвістичній  та ін.
На початку ХХ століття соціальне життя людини та 
основні її орієнтири зводились до таких  понять, як 
тотожність, наука, пріоритет розвитку, та єдність. 
Система, як шлях раціоналізації всіх життєвих орі-
єнтирів, правила, які будують систему, громадянин - 
людина нового світу. То постструктуралісти намага-
лись замінити (в певній мірі успішно) на інші, ті, які в 
більшості є цінними на сьогоднішній день (відповідно 
до попереднього) різниця, мистецтво, різноманіт-
ність, подія, аномалія, друг. 
Якщо до ХХ століття філософія описувала світ, то за 
словами К. Маркса [3]  з початком століття «Філо-
софія почала змінювати світ, а не описувати його з 
різних сторін». Таким чином усе, що було закладено 
у той час, згодом знаходило нові форми, зміст та 
сенс. Те, що не потребувало уваги,  почало виходити 
на пріоритетні позиції дослідження та осмислення. 
Почав будуватись Новий світ, центром якого є люди-
на. Не людство чи суспільство, а окреме сприйняття 
світу кожної особистості. 
Тож коли структуралісти та постструктуралісти, шу-
каючи новий фокус сприйняття мовленнєвої та інших 
структур, переосмислювали, заміняли й доповнюва-
ли існуюче, паралельно розвивався процес абсо-
лютно іншого підходу до вивчення людини, людської 
свідомості та буття, відповідно й до зображення 
образу людини у мистецтві. 
Одним з філософів, який досліджував проблеми 
сприйняття, став Едмунд Гуссерль. Він змінив підхід 
до розуміння освіти, розпочавши вивчати не саму 
реальність, а інструмент її сприйняття – свідомість. 
За допомогою академічної науки є можливість 
виміряти пропорції, вектора напрямку мазку та ліній, 
достеменно описати всю композицію та колір. Мож-
ливо описати усе що відбулося з холстом у цифрах 
та графіках – й це буде правдивою інформацією 

У сьогоденні мистецтво «вогню та світла», зокрема 
склоробство, є одним з актуальних напрямків сучасної 
художньої діяльності. Тисячі й тисячі експериментів, 
проб та помилок допомогли склярству пройти шлях від 
утилітарно направленого, декоративно-прикладного 
мистецтва до його існуючої у сучасності форми.
Інсталяції, абстрактні та геометричні композиції, 
вітражі та інші художні  вироби зі скла є результа-
том більш ніж столітнього пошуку форми, сенсу чи 
локального прийому. Такий обсяг опрацьованих  
напрямків мистецтва не залишає можливості рефор-
мувати усі стійкі наративи, створивши щось «нове». 
Проте, багато тем та технік у склоробстві, хоч і не 
залишились без уваги, але не знайшли кінцевого 
логічного завершення.
Однією з таких актуальних тем є сама людина, її 
буття, свідомість, екзистенція, проблеми існування 
тощо. 

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що взаємодія 
із соціумом, мистецтвом, наукою для людини важ-
лива незалежно від історичного часу. Таким чином, 
формотворення людського образу є тим проблем-
ним полем, яке характерне для мистецтва загалом, 
але в основному історично знаходить своє широке 
трактування в живописі та скульптурі.
Дослідження становлення образу людини у мис-
тецтві скла,  його ідейного, філософського, фор-
мотворчого та змістовного наповнення потребує 
більш детального вивчення. Саме з цієї причини існує 
потреба у створенні скульптур, вітражів та інсталяцій 
з використання впізнаваного силуету та образу є 
прямим способом відображення внутрішнього світу. 
Метою даної роботи є дослідження розвитку  формо-
творення образу людини у мистецтві авторському  склі.
Для досягнення мети було поставлено ряд завдань:
- проаналізувати історіографічні джерела, пов’язані 

О л ь г а  Р а д и ч
В и к о р и с т а н н я  о б р а з у  л ю д и н и  в  х у д о ж н ь о м у 

с к л і  к і н ц я  Х Х  –  п о ч а т к у  Х Х І  с т о л і т т я
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про реальний процес. Гурсель спирається у своєму 
дослідженні на принцип дитячого безпосереднього 
малювання. Малюючи, дитина не виконує ніяких роз-
рахунків, не продумує кольорову гамму – вона «про-
сто малює». Цей процес є інтуїтивним та самобутнім. 
Тому його потрібно споглядати безпосередньо – 
брати до уваги лише очевидне, не відволікаючись на 
попередні теорії. Цю очевидність Едмунд Гурссель 
називав «принципом всіх принципів» у пізнанні світу.
Така постанова питання про пізнання світу в самій 
основі змінювала поняття людини, оскільки люди-
на тепер виступала частиною матеріального світу, 
особою зі сформованою свідомістю та сприйняттям. 
Згодом ця позиція вплине на появу мистецтва, що 
замість зображення об’єктивної реальності крізь 
призму автора почне вибудовувати бачення предме-
та в свідомості глядача – аналітичного кубізму та усі 
інші форми абстрактного мистецтва.
Тезу із зміною фокусу на свідомість людини згодом 
починає розвивати у власних творах інший філософ, 
учень Едмунда Гурсселя – Мартін Хайдегер, який  у 
своїй роботі 1927-мого року «Буття та час», робить 
революцію у сприйнятті понять «людина» та «людсь-
ка свідомість». Так, спираючись на ідеї  Хайдегера, 
було сформульовано принципи екзистенціалізму. Це 
стане своєрідною другою формальною революцією 
у мистецтві ХХ століття, себто приведе його (мисте-
цтво) до форми, яку ми маємо можливість прожива-
ти у поточний момент [4].
Головною ідеєю у філософії М. Хайдегера є аналіз 
сенсу як категорії буття, яка його наповнює певним 
змістом. На його думку, «Буття від раннього початку 
західноєвропейської думки до сьогодні означає те 
саме, що присутність. З присутності звучить справж-
нє. Останнє, згідно зі звичайним уявленням, утворює 
з минулим і майбутнім характеристику часу. Буття як 
присутність визначається часом» [5]. На думку Хай-
дегера  існування речей у часі. Але новою основою 
осмислення всього сущого є людське існування. Не 
сам факт наявності людини, а емоції та відчуття, що 
людина переживає у поточний момент часу.
Буття людини філософ називає терміном «dasein», 
пориваючи з філософською традицією, в якій цей 
термін означає «наявність буття», «суще». Як і біль-
шість представників континентальної філософії, він 
створює власну мову. У Хайдегера «dasein» скоріше 
означає буття свідомості та знання людини про свою 
смертність та тимчасовість власного існування. Зав-
дяки цьому людина здатна осягнути буття, а також 
важливість вищеописаних емоцій у поточний момент 
часу. Філософ звертає увагу людей на важливість 
самого життя, його фактичну фантасмагоричність 
та закликає до проживання кожного моменту без 
зволікань. та хибних пріоритетів. Він намагається 
донести факт, що людина народжується та помирає 
наодинці і тільки її свідомість, існуючий спостерігач, 
чогось варті [10]. 
Проаналізувавши праці Соссюра, Барта, Деле-
за, Маркса, Гуселя та Хайдегера можна зробити 
висновок, що розкол світової філософії наштовхнув 

тогочасних діячів культури на шлях переосмислен-
ня поняття «людина»у суспільстві та антропології 
загалом. Людини по-різному трактувалась в працях 
філософів, але їх ідеї кардинально змінили буття 
людини свого часу та стали невід’ємною основою 
будови сучасного суспільства й розуміння людини. 
Вони дали початок більшості ідеологічних рухів, що 
активно розвиваються й сьогодні.
Беручи до уваги ідеї Хайдегера щодо зображення 
образу людини та відображення її внутрішнього 
світу з огляду на осмислення та цінності кожного 
моменту. Відповідно до цього мистецтво, що завжди 
відповідає власному часу, а іноді його й випереджає, 
не мало повноцінної можливості звертатися до теми 
внутрішнього світу людини. Можливо цей філософ 
й не започаткував та навіть не планував створювати 
нову сторінку у світовому мистецтві. Але усі філосо-
фи «до» не уявляли факт буття таким, як його опра-
цював Хайдегер. Саме тому, ці філософські труди та 
віднайшли прояви у мистецтві та склярстві зокрема.

Розділ ІІ. Специфіка формотворення образу лю-
дини у львівському художньому склі ХХ-ХХІ ст.
Поява в ХV столітті дзеркала позначила проблему 
реального та ілюзорного простору, яка згодом стала 
однією з найактуальніших у сучасному мистецтві, за-
безпеченого усіма технічними засобами. Скло задовго 
до сучасності звільнилося від вузько зрозумілого 
тлумачення його утилітарних функцій і стало предме-
том філософських та естетичних роздумів. Просторо-
во-пластичні здобутки у мистецтві скла проглядають-
ся протягом усього його світового розвитку. 
Рубіж ХХ–ХХI століть у цьому сенсі став переломним, 
коли відкриття пластичних цінностей цього матеріалу 
стало початком до пошуків сучасної пластичної та 
образно-просторової системи. Внаслідок незалежної 
вільної творчості, звільнення художника від регла-
менту виробничої діяльності скло вийшло на рівень 
пластичних мистецтв. Оскільки після свого роз-
витку від другої половини ХХ до початку ХХI століть 
словосполучення «авторський експеримент» асоцію-
ється з авторським виконанням скляних робіт. На це 
накладається й ідейно-філософський зміст, що після 
повного переосмислення базових життєвих орієнти-
рів у повоєнний період, набув фокусу «на людину». 
Не людство, соціум чи державу, а саме на людину, 
як на окремого спостерігача реальності.
Історія перетворення традиційного склоробства (у 
контексті декоративно-ужиткових творів) в емоцій-
ний засіб мистецького впливу відбувалося і відбува-
ється у руслі загальносвітового процесу, зокрема 
так званого «студійного скла». Студійне авторське 
скло донедавна було не масовим, що функціонувало 
у досить закритому середовищі. В музейно-галерей-
ному просторі, у колах колекціонерів та невеликої 
кількості поціновувачів. 
Наразі найбільші музеї світу, а саме: Ермітаж у 
Санкт-Петербурзі, Метрополітен у Нью-Йорку, музей 
Вікторії та Альберта в Лондоні, Лувр, музей Декора-
тивних мистецтв у Парижі, так само як і скляні музеї 

світу, найбільші з яких знаходяться у Корнінгу, Сіетлі 
та Ріхімякі,  набули у своїх зібраннях велику кількість 
унікальних робіт відомих художників. 
У мистецькому склі Радянського Союзу став період 
кінця 1960-х – початку 1970-х років. Художники-лі-
дери у створенні унікальних виставкових творів 
передбачали тенденції майбутнього. Із закриттям за-
водів та відходом в окремі творчі майстерні та студії 
авторське скло досить швидко набуло самостійних 
мистецьких позицій, проте цей факт не був єдиною 
причиною таких змін. 
Роль скла була надзвичайно важливою у історично-
му становленні візуального досвіду культури СРСР, 
оскільки кожен із авторів вибудовував власну есте-
тичну програму, шукав свою художню мову, через 
що принцип унікальності стає головною мотиваці-
єю у розвитку творчої особистості Союзу[8]. Тому, 
не зупиняючись в межах зрозумілої за змістом, і 
призначенням декоративної скульптури, художники 
розпочали пошук нових видів просторових компо-
зицій. Вільна пластика гарячого скла провокувала 
авторів на досить сміливі експерименти з формою 
та змістом творів. Так, у 1970-му році в радянському 
мистецтві з'являється перший арт-об'єкт виконаний 
у склі Б.А. Смірновим – композиція «Людина, кінь, 
собака та птах». Ця напів-скульптурна інсталяція, 
що традиційно називається склопластикою, носить 
не абстрактний, а образотворчий характер, будучи 
першим значним кроком до актуальної фігуративної 
скульптури сучасного пострадянського простору [7].
У межах всесвітнього руху студійного скла, що 
реформував мистецтво «вогню та світла», скло-
робство пройшло шлях від традиційно-побутового 
до експериментально-інноваційного мистецтва. 
Наприкінці 1950-х – початку 1960-ті років українські 
склярі здебільшого працювали над ужитковими 
речами, зокрема фігурним посудом, різноманітними 
функціональними виробами. Це період, який зали-
шився в історії мистецтва як «фольклорне скло». Над 
фігурним посудом і декоративною пластикою малих 
форм склодуви почали особливо активно працювати 
у другій половині 1960-х років. Живою пластикою, 
властивою вільно формованому склу, вирізняються 
твори неординарного майстра-склодува Петра Ду-
мича, який здобув багатий досвід гутника на різних 
склоробних підприємствах Львова [10]. До пошуків 
у напрямі фігурного посуду долучився й один з відо-
мих львівських склодувів, майстер народної творчос-
ті, член НСХУ Роман Жук (1929–2004). Фігурні посу-
дини «Ведмідь» (1963), «Лев» (1970), «Козак» (1970) Р. 
Жука позначені соковитою пластикою форм, вито-
нченістю силуетів, дзвінкою колористикою завдяки 
вмілому володінню гутними прийомами досвідченого 
майстра, котрому львівське скло завдячує збере-
женням і розвитком народних традицій [11,12]. 
Після «фольклорного періоду» настав етап потужного 
розвитку художнього скла в Україні (1970–1980). У 
цей час аж ніяк не спростовували, а лише стверджу-
вали загальноприйняте уявлення про те, що робота з 
гутою визначає стиль українського художнього скляр-

ства і його глибокі зв’язки з національною традицією.
З відкриттям кафедри художнього скла у ЛДІПДМ 
цех гутного скла ЛКСФ перетворився на потуж-
ну навчальну базу Інституту. У ті часи, а також у 
наступні десятиліття майстри одночасно навчалися 
на вечірньому відділенні та стаціонарі навчального 
закладу (В. Драчук, Ф. Черняк, Е. Голяк, С. Тимчак, 
Є. Косаковська, І. Онищук, Р. Дмитрик, А. Гоголь, А. 
Петровський, Ігор Мацієвський, Р. Гудима, Л. Ман-
дрика та ін.), завдяки чому склодуви, залишаючись 
практиками, ставали й художниками.
Виставкові твори цього періоду активніше набувають 
метафорично-алегоричного характеру, що в по-
дальших роках одержує головну роль, хоча символ 
і алегорія не слугують самоціллю, а лише сприяють 
повнішому розкриттю світу почуттів художника.
 Таким чином поступово вибудовувалася панорама 
«нового» львівського гутництва, що складалася з 
експериментальних 
пошуків і знахідок творчих індивідуальностей, які 
приділяли першочергову увагу втіленню новітніх 
образно- і формально-художніх задумів у вистав-
кових об’ємно-просторових роботах, у яких автори 
переважно схилялися до скульптурної пластики. 
На ґрунті традиційних наративів гутного скла почи-
нає популярний у сьогоденні напрямок, відомий як 
«склопластика», яка під час демонстрації тогочас-
ними художниками високої майстерності виконання 
розкривала потенціал образного мислення того чи 
іншого митця. Досить сміливі пошуки львівських мит-
ців у сульфідному і прозорому склі, у кольоровому 
і прозорому (в основному - А. Бокотея, Ф. Черняка) 
відкрили перед українськими склярами широкі гори-
зонти. Посудні об’єми перетворювалися на біоморф-
ні, у яких відчуття натури поєднувалося з асоціатив-
ними, опосередкованими зв’язками між природними 
мотивами та їх втіленням у матеріалі [14]. 
Впродовж 1970–1980-х років Андрій Бокотей роз-
робив новітні методи декорування, зокрема метод 
використання спіралевидної нитки та включення 
зображення в середину об’єму порожнистого виро-
бу». Автор ввів у скломасу скловолокно, солі мета-
лів, фольгу, емалі, кольорову крихту. Ці технологічні 
відкриття Бокотея були затверджені авторськими 
свідоцтвами і відзначені срібною медаллю Академії 
мистецтв СРСР [15].
Створені ним образи всередині скляних об’ємів були 
сміливим і неочікуваним кроком на шляху розвитку 
нефігуративної пластики. Метод застосування галь-
ванопластики у склі Ф. Черняка теж був затвердже-
ний свідоцтвом як авторський винахід. Проте одним 
з перших відійшов від ужиткової функції скла саме 
Андрій Бокотей, перетворивши скляний виріб на 
мистецький витвір, де набуло сили вирішення нових 
завдань творення образу через нічим не обмежену 
форму. Бокотей рухався недослідженими до нього 
шляхами, експериментуючи у склі. Випробовуючи 
різні технології, він занурювався у внутрішній простір 
своїх авангардних об’ємів у формах кулі, краплі, 
наповнених особливим життям склопластики, де 
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простежувалися багатозначні образно-смислові 
зв’язки. «Народження матерії І-, ІІ» (1981–1984). 
А. Бокотей насмілився похитнути, здавалося б, непо-
рушні закони формотворення й декору, що протягом 
десятиліть усталились у декоративно-ужитковому 
мистецтві. Скло А. Бокотея, відійшовши від канонів, 
трансформувалось у скульптурну пластику, у якій 
він розкрився не тільки як талановитий реформатор, 
але і як глибокий мислитель і тонкий спостерігач 
життя. («Проти течії» (1990), «Мовчання» (1991) Дана 
точка зору, як спостерігача життя(буття) на просторі 
радянських країн є чи не найпершою у склярстві. 
Тобто тільки із переходом до незалежності українські 
мистці почали переймати віяння зовнішнього світу. 
У 1988 році А. Бокотей і Ф. Черняк, узявши участь 
у Міжнародному симпозіумі скла в м. Новий Бор 
у тодішній Чехословаччині, по суті першими серед 
професійних українських художників приєдналися до 
«другої хвилі» всесвітнього руху «студійного скла», 
що виник у середині ХХ ст. в Європі та США. Над-
бання прихильників цього руху визначалися знахід-
ками нових проявів кольоро-пластичної виразності 
скла, розкриттям його технологічних можливостей, 
що в результаті й привело до розвитку жанру склоп-
ластики та появи поняття «авторське скло». Тоді ж 
скло перестало обмежуватися рамками асортименту 
художньої промисловості та ремесла: у другій поло-
вині ХХ ст. художнє скло завоювало рівноправність 

у системі пластичних мистецтв. Упродовж наступних 
років А. Бокотей, який у царині мистецького скла 
до сьогодні сприймається «невтомним відкривачем 
склоідей, склообразів, склодумок», був ініціатором і 
постійним організатором (спільно з ЛНАМ), а також 
головою Міжнародних симпозіумів гутного скла у 
Львові [14,15].
Протилежною стилістикою вирізняються твори 
Олександра Звіра. Його творчість презентує експери-
ментальну течію львівської школи скла з характерним 
принциповим антитрадиціоналізмом, новітнім формо-
творенням, відмовою від класичних утилітарно-ужит-
кових норм. Орієнтування на формальну новизну та 
прийоми примітиву як течії авангарду ХХ ст. дозволило 
О. Звіру виробити авторську романтичну міфологію. 
У лаконічних умовно-фігуративних композиціях, 
насичених червоно-чорним або жовто-золотавим 
колоритом чи гамою чорно-білого, Звір синтезує 
власну уяву з дохристиянським мистецьким досві-
дом і містикою готичної вертикалі. Що, знову ж, 
відсилає нас до людино-центричного мистецтва 
країн Європи та США. У Олександра в тогочасних 
роботах не відслідковується тематика конкретного 
образу людини, проте, створення власного світу 
через уяву – це процес створення нової точки зору, 
нового спостерігача, що також демонструє перехід 
мистецтва у фазу осмислення людини не як частини 
природи, а як суб’єкта, що її (природу) досліджує. 

Так, перетікаючи з форми-у-форму львівське скло-
робство проходило шлях від традиційного, декора-
тивно-ужиткового мистецтва до сучасних, пластич-
них композицій, знайшовши сьогоденне вираження у 
скульпурно-просторовій композиції. До найяскраві-
ших мистецьких подій сучасного українського скляр-
ства останніх років належать два проекти професо-
ра Андрія Бокотея: виставка однієї композиції «Тайна 
вечеря» з нагоди 80-ліття художника та «Теракотова 
Армія», інстальована в Китаї. У березні 2018 р. п’ять 
залів Національного музею у Львові ім. А. Шептиць-
кого були наповнені духом мистецької експресії, 
яку автор упродовж понад року акумулював при 
створенні монументальної композиції шириною 
майже сім метрів. Авторська інтерпретація тайної 
вечері з тринадцяти прозорих фігур, сформованих у 
притаманній для А. Бокотея манері пошуку пластич-
них рішень, наповнила глядачів відчуттям абсолютної 
чистоти і легкості.
Наступна масштабна композиція була створена 
художником упродовж 2018-2019 рр. і змонтована 
в експозиційних залах Музею мистецтва Централь-
но-Східної Європи «Ґрінвейв» у м. Усі, Китай. Вісім 
воїнів теракотової армії через тисячі років постали 
в зовсім іншому матеріалі – прозорому і крихкому 
склі. Доповненням до композиції став натурального 
розміру кінь, змонтований на складній конструкції з 
листового скла. Незважаючи на те, що фігури фор-

мувались на доволі реалістичних дерев’яних фор-
мах, виразно прочитується абстрактне трактування 
та індивідуальних підхід до пластики, відповідно до 
сучасних віянь в міжнародному студійному склі. (Іл. 
1, 2).
Обидві монументальні композиції А. Бокотея можуть 
слугувати прикладом функціонування художнього 
скла в площині образотворчого мистецтва. Досягне-
ні в композиціях формотворчі принципи відповідають 
характерним особливостям сучасної скульптури, а 
ідейно-настроєвий посил нав’язує і до традиційних 
історичних образів, і до концептуальних рішень в 
сучасній фігуративній пластиці.  
Можна констатувати факт, що з художників-склярів 
минулого століття лише Андрій Бокотей направлено 
займався пластикою людської фігури. Не стільки 
використовуючи біологічний образ, як духовний [2]. 
Від середини минулого століття львівське мисте-
цтво «світла та вогню» набуло чималої кількості 
перевтілень та мистецьких проявів. Через певну 
ізольованість СРСР від світу тенденції, що одночас-
но захоплювали весь мистецький інформаційний та 
творчий простір доходили до вітчизняних художників 
із великим запізненням, саме через це можливо 
прослідкувати повільний час перетворення декора-
тивно-прикладного мистецтва у сучасний, тонкий 
емпатичний вид художнього вираження. 
Проте, саме через таку відокремленість від зовніш-

Іл. 1. Андрій Бокотей, Таємна вечеря, 2018 Іл. 2. Андрій Бокотей, Теракотова армія, 2019
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нього світу українське, зокрема, львівське мистецтво 
набуло автентичних та неповторних форм й виразів, які 
вкрай рідко зустрічаються у світовому мистецтві [10].
Протягом усього часу його (мистецтва) розвитку, 
можливо відслідкувати центри зосередження мис-
тецьких експериментів та ініціатив Львова, такими 
осередками були фабрики, інститути, мистецькі 
об’єднання та навіть окремі особистості, що власно-
руч задавали тенденцій розвитку. 
Львів й до сьогодні залишається осередком склови-
робництва та виховує молодих митців, які розвива-
ють сучасне мистецтво. Проте, на відміну від мистців 
минулого століття, сучасні художники ще навчаю-
чись отримують не лише стійке підґрунтя на основі 
існуючих художніх традицій, але й мають доступ до 
інформаціі про нові стилі та віяння світового масш-
табу, в зв’язку із глобалізацією сучасного життя. 
Усе це – зумовлює розвиток сучасного мистецтва, 
зокрема, скляної скульптури.

Розділ 3. Образ Fons veritatis, як уособлення 
внутрішнього світу людини
 Спираючись на теоретичне підґрунтя можемо зро-
бити висновок, що наразі у мистецькому середовищі 
Львова образ людини з’являється спорадично та не 
опрацьований повноцінно. Через відокремлений від 
загального розвитку мистецтва, зокрема склярства, 

у Радянському та пострадянському просторі форму 
творення образу людини набуває певного виразу 
лише на зламі 20-21-го століття. Прикладом цього 
може бути творчість Бокотея А. А. Але ідейне чи фі-
лософське наповнення робіт спостерігається лише у 
інтуїтивні формі, що не дозволяє говорити про стійку 
мистецьку традицію. Водночас варто відзначити, 
Що серед у світовій практиці образ людини також 
не опрацьований в достатній мірі. Серед митців, які 
використовують образ людини у своїй творчості 
варто відзначити композиції Рікардо Хойнеффа, ''Під 
ковдрами'' (іл. 3), ''В моїй самотності''  [13,14].
Fons veritatis – об’ємно просторова композиція, яка 
крім «красивої обгортки», у вигляді фігури людини, 
несе змістове значення, як спонукає глядача до 
саморефлексії, та є спробою перенести фокус даної 
рефлексії з аналізу існуючих перемінних фактів, що 
оточують людину (справи, побут, сім’я, цілі, оточен-
ня) на внутрішній, за Хайдегером - «нетаємний» пласт 
власного буття, який зазвичай не приймається до 
уваги, поки людина через вік чи стан здоров’я буде 
зобов’язана поглиблюватись у себе. Концептуаль-
на складова твору підкреслюється назвою. «Fons 
veritatis»,що перекладається  з лат. «джерело істини». 
Людська фігура, навмисно не наділена портретними 
рисами (деперсоніфікована), є прямим продовжен-
ням роботи «Дзеркало душі»,. Цей образ є продов-

женням експериментів в пластиці, та образності яка 
виконувалась на освітньому рівні бакалавра. Скуль-
птура відіграє роль дзеркала, у якому людина не 
побачить власне обличчя, але спробує подивитися 
глибше, а саме  у «душу».  Основою даного твору є 
масив людської фігури, виконаний з чорного скла. 
Техніки спікання, створює  глянцеву поверхню, що 
надає самому образу більшої глибини. За рахунок 
чорного кольору можна побачити досить чітке відо-
браження власної зовнішності, але через форму чітке 
зображення буде викривлене і через це ми сприйма-
ємо фігуру як дещо «неправильну». Лише фігура, яка 
не надає створити асоціативний ряд із знайомими 
рисами обличчя, що зустрічались протягом життя, має 
можливість створювати глядачеві образ самого себе, 
без окремих умов, на зразок оточуючих речей, ситуації 
та інших змінних, які постійно існують у житті сучасної 
людини. Ці  характеристики авторської роботи повинні 
наштовхнути глядача на рефлексію, оскільки відчуття 
«неправильності» та власне викривлене зображення, 
зазвичай, у комплексі викликають відчуття сумніву. У 
заданій композицією русло, цей сумнів повинен ство-
рити траєкторію глядацьких рефлексій.
Підсвічена, розмита (абстрактна) кольорова ком-
позиція всередині фігури  є образом внутрішнього 
світу людини, а хаотичне поєднання кольорів – його 
невпорядкованість. На відміну від ахроматичної  
людської фігури, центральна композиція є більш 
яскравою та звертає увагу глядача. Це концентрує 
увагу оскільки змістовне наповнення твору має за 
мету вказати вектор рефлексії глядача у сторону 
внутрішнього світу. Оскільки суб’єктивне сприйнят-
тя мистецьких творів у кожного різне, відповідно 
до нього, буде відрізнятись й змістове наповнення 
«внутрішнього світу». Як вказано вище, хаотичне 
поєднання кольору вказує на невпорядкованість, 
потрібно розуміти факт того, що мистецтво, хоч і є 
методом до емпатичного спілкування художник-гля-
дач, але є непрямим та неточним. Більшість людей 
будуть сприймати дану кольорову композицію за 
власним асоціативним рядом. Це може асоціюватися 
з внутрішньою свободою, так і нагадати психологіч-
ну хворобу (оскільки фігура розділена, тобто може 
сприйматись, як деякі з психологічних розладів). 
Такий перебіг подій у сприйнятті скульптури є очіку-
ваним, але не може змінити загального сприйняття 
роботи, оскільки все, що може «читатися» у роботі є 
частиною «внутрішнього світу» глядача. Емоції, про-
блеми, хвороби, спогади чи будь-що, незалежно від 
емоційного забарвлення – усе є частиною людської 
свідомості, до якої звертається об’ємно просторова 
композиція Fons veritatis.
Поділ фігури людини навпіл уособлює людини між 
двома крайнощами, або ж людину, що стоїть на 
роздоріжжі та обирає свій подальший шлях. Даний 
образ є своєрідним, зверненням до себе у пошу-
ках вищого та дає можливість як віднайти власний 
«сенс», так і поринути у егоцентричний самообман. 
Дві діаметрально протилежні сторони вирішення 
внутрішнього протистояння, насправді, відрізнити 

Іл. 3. Рікардо Хойнефф, ''Під ковдрами''
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одну від одної людина не може. Впевненість у власній 
винятковості зазвичай заповнює собою нішу, відве-
дену для прагнення істини. Такий образ має створити 
поле для рефлексії індивідуального внутрішнього 
вибору кожного глядача. Він не може бути сприй-
нятим кожної людиною однаково. Але в будь-якому 
випадку, перед глядачем постане питання вибору. 
Якщо цей вибір буде навіть глибоко індивідуальним 
для кожного – образ буде вдалим, оскільки скерує 
увагу у внутрішній світ людини.
Закриті очі є одним із елементів формування образу. 
Його сенс може змінюватись від контексту роботи та 
власної специфіки його автора, але здебільшого – це 
завжди ознака того, що людина не здатна чогось 
побачити, примітити. Або ж навпаки, у традиційному 
образі Феміди – закриті (перев’язані) очі є символ 
повної та беззаперечної обізнаності в усіх змінних, 
а також неупередженості. У даному випадку образ 
закритих очей вказує на факт того, що людина, яка 
поставила перед собою внутрішній вибір, ніколи не 
зможе дізнатись, який саме шлях обрала, оскільки 
кожна особистість – глибоко суб’єктивне створіння, 
яке аналізує усі дані навколо, спираючись лише на 
індивідуальний досвід та власні знання, отримані 
з зовнішнього світу: інформаційне поле, оточення, 
книги, мистецтво тощо. Тому те, що відбувається 
глибоко у внутрішній архітектурі людини, сама люди-
на не здатна контролювати. Закоханість, інтереси, 
страх – ці відчуття з’являється в обхід безпосередньо 
самоконтролю.
«Fons veritatis» є авторським твором, що спрямова-
ний на дослідження та саморефлеію сенсів й нарати-
вів, пошуків істинних шляхів розвитку. 

ВИСНОВОК
Відповідно до мети даної роботи було прослідковано 
та окреслено динаміку розвитку основних понять  
людини, що трактувалось по-різному, їх ідеї карди-
нально змінювались. Не лише буття людини свого 
часу, які були невід’ємною основою будови сучас-
ного суспільства, розуміння людини та дали початок 
більшості ідеологічних рухів, що активно розвива-
ються й до сьогодні. Виокремлено течії, що згодом 
вплинули на розвиток загальносвітового мистецтва 
та мистецтва скла у його числі. У другому розділі на 
основі наукових джерел та загальнодоступної інфор-
мації, було досліджено розвиток склярства у світі та 
місті Львів ХХ ст. 
Основні тенденції, течії та шляхи розвитку мистецтва 
художнього  скла даного періоду сформувалися 
відподно до значного рівня відокремленості простору 
радянського мистецтва від світового контексту. Мис-
тецтво пострадянського простору через певну сту-
пінь ізольованості від загальносвітового мистецького 
середовища відповідно набуло власного, автентично-
го вектору розвитку, що за ідейним, філософським 
чи загально мистецьким наповненням відрізнялось 
від світового «студійного скла». Тема людини в укра-
їнському авторському склі набула популярності лише 
наприкінці минулого століття. Проте цей мистецький 

вираз прослідковується лише у створенні духовного 
образу людини А.Бокотей  або у контексті власних 
рефлексивних наративів (О. Звір). 
В українському мистецтві існує потреба у створенні 
людино-центричної скляної скульптури. На основі 
аналізу отриманої з філосовської парадигми ХХ ст. та 
розвитку образу людини у авторському склі Львова 
ХХ ст. було визначено основні ідеї та формотворчі ха-
рактеристики  авторської композиції «Fons veritatis». 
Скерованість на внутрішню рефлексію, допомагають 
глядачу звернутись до наявної для них, але непо-
мітної інформації про власне внутрішнє наповнення. 
Де-факто – це нескінченний (допоки народжуються 
нові люди) та динамічний перформанс, оскільки 
кожна людина при спогляданні роботи «Fons veritatis» 
буде переживати різні емоції та продукувати не менш 
різні думки.
 Саме тому у поточний момент, як зрештою і завжди, 
найважливішим є екзистенція та дослідження люди-
ни, її свідомості та буття.
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Актуальність даної тематики полягає у значені тради-
цій свого народу, своєї історії, звичаїв, вірувань для 
кожного українця. Cимволічне поєднання червоного 
та чорного кольорів в орнаментиці-семантика влас-
тива для багатьох орнаментів. Наші предки вкладали 
у це не мало значень, про які йтиметься нижче.
Проте такий аспект, як символіка кольорів у де-
коративно-прикладному мистецтві України, яке не 
існує без орнаментики [15, ст. 1], потребує більш 
детального вивчення, аналізу, дослідження та сис-
тематизації історичних фактів та знань. Тому в даній 
роботі будуть наведені приклади поєднання значень 
червоного та чорного в різні періоди історії України у 
різних галузях, наприклад у літературі, писанкарстві, 
вишиті, а також розвиток сприйняття цих кольорів в 
українській орнаментиці.
Метою наукового дослідження є аналіз інформації, 
щодо символіки поєднання значень кольорів черво-

ного та чорного кольорів, їх поєднання  в орнаменти-
ці України.  З даної мети витікає ряд завдань:
- дослідити символіку поєднання червоного та чор-
ного кольорів в орнаментиці від первісного часу до 
наших днів;
- проаналізувати вплив на символіку поєднання 
червоного та чорного кольорів історико-культурних 
факторів;
- описати еволюцію символіки поєднання червоного 
та чорного в українській орнаментиці.
Об'єктом дослідження є використання та симво-
лічне значення кольору в культурі. 
Предметом дослідження є поєднання червоного 
та чорного кольору в українській орнаментиці.
Щоденно людину оточує незліченна кількість ко-
льорів. Безперечним фактом є вплив кольору на 
самопочуття, настрій та емоційний стан людини, про 
що свідчать вчені та психологи, які присвятили життя 
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даній темі. Задовго до початку природничо-наукових 
досліджень, людство намагалось зрозуміти колір че-
рез призму символічних, міфологічних та релігійних 
уявленнях про світ, що найшло своє відображення 
у мистецтві різних народів, зокрема в українській 
орнаментиці. Проблемою символіки кольорів займа-
лися такі визначні філософи, вчені та мистецтвоз-
навці різних епох, як Арістотель, І. Гете, Р. Декарт, 
Леонардо да Вінчі, Р. Гук, В. Кандинський [15, с. 1]. 
Аналіз наукових джерел та публікацій твердить, що 
питання про семантику кольору продовжує бути 
об’єктом зацікавлення сучасних дослідників, серед 
яких Б. Базима та Т. Печенюк [15, 1] .

РОЗДІЛ І. Символіка поєднання червоного та 
чорного: від перших орнаментів до їх продов-
ження у вишитті та писанкарстві. Опираючись 
на поставлені завдання, а саме проведення аналізу 
впливу на символіку поєднання кольорів істори-
ко-культурних факторів та дослідження символіки 
поєднання червоного та чорного в орнаментиці від 
первісного часу до наших днів, варто розпочати з 
виникнення орнаментики, кольорів та застосування 
їх у побуті. 
Найпершим завданням кольору є виконання ним 
символічної функці у первісних народів. За словами 
Платона, колористика людської цивілізації як і стіни 
столиці Атлантиди були помальовані в три кольори 
[5]. Трьохколірне червоно-чорно-біле поєднання 
кольорів зустрічаються у «Божественній комедії» 
Данте, у трактатах алхіміків, у Ведах та Бхагават-Гіті 
та міфах,  а пізніше і у традиційних народних костю-
мах, символах державного значення. У археологіч-
них розкопках  високохудожніх експонатів, часто 
зустрічаються  поєднання червоного та чорного, для 
котрих білий слугує лише тлом, поєднання чорного 
та білого, чи червоного та білого, чи монохромні 
використання одного з трьох кольорів (чаcтіше чер-
воного та чорного). Виходячи з того, що в давнину 
сприйняття кольору мало міфологічно-релігійний 
характер, вище перераховані кольори мали  осо-
бливе, ключове, найбільш виразне магічне значення. 
Безумовно, що в культурі кожного окремого наро-
ду сприйняття кольорів має свої унікальні риси та 
характеристики, та прослідковуються, все ж таки 
спільні ідеології, особливо в первісний час. Значення 
кольору, або ж сукупність кольорів, висвітлює в очах 
носіїв певної культури етнічну та естетичну цінність, 
викликає певні асоціації [5]. 
Орнамент-символ, візерунок, узор побудований на 
ритмічному повторенні геометричних елементів, сти-
лізованих тваринних чи рослинних мотивів [9, 3]. Ба-
гаторазове повторення певного зображення посилює 
його магічну дію та вплив, також виконує функцію 
прикрашання та оздоблення певного предмета, зо-
крема у декоративно-ужитковому мистецтві України. 
Вивчаючи українську орнаментику Д. Антонович під-
креслив, що не залежить чи це твір ручного ремесла, 
чи фабричної продукції, вона належить до явищ мис-
тецтва. Дослідник підмітив суттєву ознаку орнамен-

тації загалом, зазначаючи, що «мотиви орнаменту так 
химерно між собою переплітаються, що розподілити 
величезний орнаментальний матеріал за характером 
орнаменту було б, мабуть, неможливо» [9, с. 3].
Археологічні знахідки доби палеоліту, зокрема 
Мізина на Чернігівщині засвідчують виникнення 
орнаментики на території України 20-18 тис. р. до 
н. е. Художні твори з бивня мамонта: стилізовані 
жіночі статуетки, фігурки пташок і тварин, скульпту-
ри-ідоли, браслети були прикрашені орнаментами [2]. 
Один з браслетів виконаний зображенням меандру, 
що вважається першим у світі його використанням 
18 тис. до н. е. та другий орнаментований першим 
відомим свастичним зображенням. Глибоке різь-
блення та червона вохра створювали геометрич-
ний орнамент на кістках мамонта, які були зігнуті у 
невідомий науці спосіб (іл. 1). Орнаментовані вироби 
з кісток, розписані червоною вохрою, після аналізу 
яких, стало відомо що це музичні інструменти, які 
використовувалися для проведення ритуалів  [2]. Пі-
зніше трансформацію та пізнаваність цих орнаментів 
можна зустріти у вишивці.
Червоний (красний, рудий, рижий) очевидно є першим 
кольоровим символом в людській культурі [3]. Чер-
воною вохрою фарбували тіло, посипали поховання, 
оздоблювали прикраси, вкривали кам’яні знаряддя 
праці, червоний колір часто символізував кров [3].
Трипільська цивілізація V—IV тис. до н. е накладаєть-
ся на енеолітичний період історії України. Культура 
«мальованої кераміки» продовжує використовувати 
орнаментику, як магіко-культове та символічне зна-
чення дописемної доби [6]. 
Основними кольорами слугували поєднання та різні 
комбінації вже згадуваної тріади кольорів (червоний, 
чорний, білий). Прослідковується певний алгоритм 

Іл. 1. Мізинські музичні кості. 20-18 тис. р. до н. е.

кольорових комбінацій в орнаментиці трипільців. 
Виявлено біхромний, поліхромний (трихромний) та мо-
нохромний типи розпису (іл. 2). Класифікація досить 
умовна, адже в одних випадках колір тла рахується як 
окремий колір, в інших ні. Приміром, червоним по бі-
лому чи навпаки вважається біхромним, однак розпис 
чорним по червоному природному тлу або червоному 
ангобу традиційно зараховують до монохромного. 
Поєднання червоного та білого кольорів створю-
вало ефектний колористичний контраст, в якому 
червоний колір символізував явний світ на противагу 
білому-безмежному світу.

Виявлено три основні варіації комбінування кольорів: 
червоні смуги, окантовані чорним кольором, на біло-
му тлі, чорні смуги з білою окантовкою на червоному 
тлі, білі смуги з чорною (зрідка червоною) окантов-
кою на червоному тлі.
З’ясовано, що на ранніх етапах розвитку трипіль-
ської цивілізації чорний колір не мав самостійного 
значення. У більшості випадків чорним робили окан-
товку, проте не використовували для зафарбовуван-
ня тла. Пізніше, вірогідно, що чорний як контрастна, 
негативна субстанція, символ нижнього, потойбічно-
го світу, використовувався для підсилення, відтінен-

Іл. 2. Колористичні типи трипільської орнаментики. 3-4 тис. до н. е.
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ня «позитивних» кольорів, зокрема червоного.
У середньобузькій зоні, на пізніших етапах розвитку 
трипільської цивілізації прослідковується домінуюче 
використання монохромного типу розпису. Викорис-
товувалась чорна фарба: іноді з білими окантовками 
або червоними лініями. Вжиток червоної фарби 
ставав винятковим, затвердився більш «графічний 
стиль» монохромного розпису [3]. 
Колористика орнаментики трипільської культури 
відноситься до одного з основних засобів виразності 
та несе в собі певне смислове навантаження. До 
прикладу, чорні, білі, та червоні стрічки візерунку 
можуть мати наступні сполучення: біла смуга може 
бути окантована чорними або червоними стрічками; 
червона може бути оточена білими або чорними 
стрічками, а от чорна смуга має з боків лише біле 
облямування або біле та червоне [3].
Використання певного кольору у конкретному місці 
не є випадковим. Прослідковується відтворен-
ня «оборотності орнаменту», як взаємозамінність  
структурних підрозділів поля в процесі виконання 
композиції та її прочитання. Відтворення орнамен-
ту на червоній поверхні визнається позитивним, у 
випадку фарбування фігури, та негативним, якщо 
фарбувалося тло [6]. Оборотність позитивно-нега-
тивного малюнку породжує зміну фокусування – з 
фігури на тло, яке також утворює певні змістові 
конфігурації. Варто звернути увагу, що питання 
до кінця невивчене, адже те, що у фризових ком-
позиціях традиційно вважається тлом, насправді 
може виявитися головною «фігурою» орнаменту. 
Використання смислового навантаження темного та 
світлого може ввести в оману сприйняття композиції. 
До прикладу, те, що традиційно сприймається як 
S-подібна фігура (світлобарвна) [6], у дійсності є тлом 
для зображення двох зміїв-драконів (у формі вирв) у 
супротивно-вихровому русі. У орнаментиці трипіль-
ців світло та тінь (червоне та чорне, біле та червоне) 
вважалися значущими, основними приналежностями 
сприйняття світобудови, де день протистоїть ночі, 
сонце – місяцю, небо – землі.
Орнаментика «мальованої кераміки» демонструє певні 
змістовні знакові системи, культурні тексти, що здатні 
певний час зберігати смислове навантаження. В 
символах та знаках прочитується закодований космо-
гонічний та світоглядний зміст, певний образ світу. 
Орнаментальні образи, їх «коди» продовжили своє 
життя у подальшій народній творчості. Трипільське 
мистецтво, будучи основою, скелетом української 
орнаментики, про що свідчить українська орнамен-
тика у вишивках та писанках, на інтуїтивному рівні 
«тримає» початкову ідею, вкладений зміст [6].
Як підсумок,  щодо символіки кольорів в Трипіль-
ській культурі, можна ствердити що червоний колір, 
як головний в орнаментиці палеоліту, успадкував 
своє значення і у енеолітичну добу України. Чорний 
на ранніх етапах цивілізації трипільців не мав само-
стійного значення, використовувався для підсилення 
інших кольорів, зокрема пізніше набув значення 
символу потойбічного, нижнього світу, виступав як 

символічний контраст до «позитивних» кольорів.
Опрацьовуючи матеріали археологічних експедицій з 
вивченням трипільської культури (V–ІІ тис. до н.е.) [8], 
науковці провели аналогію з малюнками (орнамента-
ми) на кераміці, які дуже нагадують оздобу сучасних 
українських писанок. На теренах України писанкар-
ство набуло найбільшого розповсюдження за часів 
Київської Русі, в Х-ХІІІ ст [8]. Писанкарство – це культ 
пташиного яйця як символу життя, його втілення, 
створення та буття, що виникло на перших стадіях 
піднесення людського суспільства. Слово «писанка» 
та похідні від нього пішли від слова «писати», що 
означає оздоблювати орнаментом. Писанка – одна зі 
прадавніх форм українського народного розмальо-
вування, розпису [8]. Звичай розписувати яйця виник 
задовго до виникнення та поширення християнства у 
багатьох народів світу[8]. Запроваджуючи віру в Хри-
ста на Русі, церква вдало послугувалась язичницьки-
ми віруваннями та народними звичаями, включно й 
святкуванням Великодня весною, як пробудженням 
всього живого на землі, що збіглось з християнськи-
ми пасхальними святами на честь воскресіння Ісуса 
Христа [8]. Так як язичницьке свято приходу висни 
наклалося на християнський Великдень, писанки по-
чали виконувати роль головного атрибуту цього дня. 
Розписуючи яйце людина формувала чіткіше і раці-
ональніше мислення, відтворювала своє розуміння, 
уявлення, фантазії, думки більш структурованим 
зображенням символів та знаків. Закладені знання 
про всесвіт, його організацію, ієрархію та особливос-
ті, продовжують зберігатися у багатих на символіку 
мотивах писанки [8]. 
Писанка, окрім ритму ліній, є ритмокольором, що 
своєю чистою колористикою нагадує слово-кольори 
замовлянь, або останній живописний авангард [8]. 
Орнаментальність, ритмічна організація, стилізація 
оформлення та побудови, яка узгоджена з формою 
об’єкту – невіддільна у писанці від знакового значен-
ня, в якому закладено величезний сенс.
Найдавніші писанки – крашанки одного кольору, 
найрозповсюдженішими та найбагатозначнішими 
серед яких є червоні. За легендами саме вони були 
першими крашанками. В народній мові червоний 
колір уподібнився до поняття красивого, слова 
"красний" – "гарний" стали взаємовідповідними. Чер-
вона барва  у писанкарстві символізує щось добре 
чи в загальному розумінні добро, радість, повноту 
життя, для молодих – надію на щасливий шлюб. За 
церковною традицією яйце червоного кольору є 
знаком Воскресіння, символізує кров розіп'ятого 
Ісуса Христа, а також вказує "на царську гідність 
Спасителя". Червоний – це колір крові. Тому саме 
червоні крашанки використовують для трапези, ігор, 
взаємних подарунків на Великдень, як прилучення, 
відповідно до християнської віри, до крові Христа, 
яка змила зі світу людські гріхи. В язичництві черво-
ний пов'язувався з божеством, яке було втіленням 
полум’я, вогню – Сварожич. Червоний – це знак 
життєрадісної наснаги весни, радості життя, вогню, а 
також відродження. 

Чорний – колір темряви, ночі, всього незвіданого, 
невідомого і таємничого, астрального [8]. У писан-
карстві зазвичай використовується в якості фону, що 
підсилює велич і міць інших барв, як у житті пітьма 
дає можливість усвідомити, що таке світло, ніч після 
якої буде ранок, смерть, за якою слідує відродження.
У випадку призначення писанки землеробу, фон 
обов’язково повиннен бути чорного кольору [8]. 
Адже чорний є також кольором торжества весняної 
землі, яка просинається від зимової сплячки. Мати 
Сира Земля є символом жіночого начала, символі-
зує родючість та материнство, а також багатство. 
Отже, в позитивному значенні чорний сприймається 
як зв'язок з землею та надією на рясний урожай.
Чорна барва є також символом чорного ворона, 
шторму чи бурі, які завжди приносять нещастя в 
людські оселі. За народними віруваннями та перека-
зами, чорні писанки не можна дарувати дітям. Темні 
крашанки розписували на проводи, як знак поваги 
до тих, хто відійшов у інший світ [8]. 
 Символіка значень червоного то чорного, зокрема 
в писанкарстві дещо розширюється, одним з чин-
ників постає прийняття християнства в Київській 
Русі. Найяскравішим прикладом слугує червона 
крашанка – символ Воскресіння Христа.  До «нега-
тивного», потойбічного, значення чорного кольору 
додається, чорний, як колір християнської літургії, 
очікування, покаяння. Знання про всесвіт, його ор-
ганізацію та ієрархію, які беруть початок в палеоліті 
продовжують відображатися і у писанкарстві [8]. А 
також чорний колір в позитивному значенні асоцію-
ється з землею, родючістю.
Одним з провідних місць в українському ужитково-де-
коративному мистецтві займає вишиванка. Симантич-
не наповнення та ритуальне призначення вишитого 
виробу відігравало значущу роль у культурі українців.
Поєднання червоного та чорного (синього) кольорів 
на вишивці є найбільш вживаним. Така двоколірність 
властива у нашій культурі з прадавніх часів. Хоча 
правильніше буде сказати трьохколірність, враховую-
чи біле полотно, яке слугує фоном [8]. Червоно-чорне 
поєднання ще називають Трипільським. Чорний бав-
ник для вишиття був рідкісним, тому спочатку було 
поєднання червоного та синього, але з часом чорний 
замінив синій у такій орнаментиці, яка виконувалася 
синім. Червоне та чорне як і червоно-синє, поєднання 
активного гарячого чоловічого червоного та пасивно-
го холодного жіночого синього.   
Білий є найсильнішим кольором, адже містить у собі 
всі кольори. Білі вишиванки розраховані для розду-
мів та духовних потреб. Колір випромінює силу та 
енергію. Відомо що у білому одязі та житлі людина 
швидко відновлює сили, відпочиває. Якщо йти в 
людне місце, то вважається, що добре одягатися у 
біле вбрання, ніби воно активно захищає. Чорний 
колір у вишиванці є протилежним білому, він вби-
рає у себе інформацію, енергетику [8].  Сорочки з 
чорним вишиттям часто носили люди старшого віку, 
задля збереження життєвої мудрості та утримання в 
собі інформації, зв’язку з предками.                                                                                          

Кожен регіон України має певні відмінності, колорити, 
орнаментику у вишитих виробах. Борщівські вишиті 
сорочки – один із найяскравіших прикладів. Вибілене 
домоткане полотно, зі стебел коноплі, густо вишите 
чорними вовняними нитками. Правда використову-
валися й інші кольори, проте тільки для ще дужчого 
підкреслення величі чорного кольору. Виникненню та 
продовженню традиції вишиванняя чорної орнамен-
тики у борщівському районі Тернопільської області 
повпливав трагічний напад ворогів, який відбувся 
більше п’яти століть тому. Розграбовані села та 
вбите усе чоловіче населення надихнуло жінок до 
такої колористики в орнаментиці вишиванок. На знак 
жалоби жінки дали клятву носити «чорні» вишиван-
ки напротязі семи поколінь [6].  Відтоді збереглася 
традиція використання чорної орнаментики у вишитих 
сорочках, у борщагівському районі, які сьогодні там 
одягають у повсякденні та святкові дні.
Одноколірні – чорні рушники символізують смерть, 
горе, нещастя, чорноту життя, позначають сакраль-
ний низ. Прикладом слугує рушник Голодомору (іл. 3) 
авторки Лимаренко Христини 1883р., яка родом з с 
Веселий Кут, що на Кіровоградщині.  Рушник вишитий 
під час голодування у багатодітній сім'ї. Господар дому 
намагався продати, чи заміняти на продукти рушник 
разом з іншими рушниками у Воронежі, та покупець 
не знайшовся. Відтоді його передають у спадок з по-
коління в покоління [6]. Рушник є пам’яттю по жертвах 
Голодомору та надією на відродження української 
нації,  оскільки чорний являється символом хаосу та 
водночас родючої землі, смерті та відродження. 
На поділлі зафіксовано найбільше використання 
чорного у побуті та у вишиті сорочок. Відомо, що 
вишиті чисто чорними орнаментами низзю сороч-
ки робили на весілля, адже він також є кольором 
родючості, багатства, урочистості. Барва поширена 
у святковому вбранні та дорогих тканинах. 
 Двоколірне (червоно-чорне) – поліхромне поєднан-
ня кольорів характерне сучасним рушникам Се-
реднього Подніпров’я [6], символіка яких походить 
з часів доби козацького бароко та монохромне «чер-
воним по білому» (ткані або шиті), «білим по білому», 
«чорним по білому» (Іл. 4).

Іл. 3. Христина Лимаренко, рушник Голодомору, 1883
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Іл. 4. Рушник-двоколор. Середнє Подніпров’я.

Іл. 5. Кролевецький і монастирський рушники. 
Середнє Подніпров’я. 

 У кролевецьких та монастирських рушниках сим-
воліка кольору невіддільна від семантики кольору у 
фольклорі та світобаченні, зокрема червоний слугує 
кольором ружі, сонця. У весільних піснях і загадках 
на вивідування готовності до шлюбу дівчина запи-
тує парубка: «Правда ж, серед літа Дунай замерз?», 
тобто «Ти не кохаєш мене?» [9]. На що козак реагує 
загадкою: «Правда ж, серед зими ружа зацвіла?» А 
відповідь дівки «Правда, молодче, правда, біленький, 
сама там бувала, квітоньки рвала, квітоньки рвала, 
вінок ізвивала» загадковою мовою означає «я також 
тебе кохаю та даю згоду на шлюб» [9]. Червоний 
колір, який вже відзначали на тканих рушниках, – 
колір вогню й Сонця, він є кодовою характеристикою 
богів сонця й війни (зокрема, Перуна), маркером 
чоловічого початку, влади й агресії, а в християнстві 
– символом страстей Христових [9]. Червоний маркує 
сакральний верх і життєдайність. Червоно-білі мо-
настирські та кролевецькі рушники (іл. 5) використо-
вували переважно на весіллях і вважалися особливо 
цінними. Символіка кольору цих рушників випроміню-
вала енергію сонця, кохання та життєлюбства.
Червоно-чорні двоколірні рушники застосовувались 
для обрядів (троєцьких, поминальних) декоративних 
та подарункових. Таке поєднання є взаємодопов-
нючим у народній культурі, зокрема опозиційним 
чорному є білий [9]. У язичництві слов`ян протистав-
лення розцінювалися як корисне чи шкідливе, а не 
добре чи погане. Наприклад, настання зими – корис-
не, а перед весною – навпаки. Позначаючи часопро-
стір, де ніч – чорна, а день – білий, вирізняють два 
кольори, які є контрасними та взаємодоповлюваль-
ними. Двоколірні червоно-чорні рушники відповідні 
протиставленню «щастя та нещастя»: «Щастя з 
нещастям в однім дворі живуть»; «І в нещасті щастя 
буває». У народні традиції щастя та доля є проти-
лежностями : «Із щастя та горя вродилася доля.». 
У сучасному сприйнятті червоно-чорне поєднання 
сприймається як протиставлення, та ймовірно що 
воно кодувалося як єдність сонячної енергії й енергії 
землі, чоловічого й жіночого початків, почерговість 
розвитку й згасання, смерті й відродження у Всесві-
ті, календарному році, людському житті [9].                                                         
Таким чином, червоний, чорний або їх поєднання 
у вишиті залишається одними з найрозповсюдже-
ніших колоритів. Червоний є символом чоловічого 
початку, влади й агресії, а також енергії сонця, 
кохання та життєлюбства, червоне вишиття вико-
ристовували на весіллях. Символіка червоного, як 
і чорного залишається невіддільною від семантики 
кольору у фольклорі та світобаченні [9]. До того ж 
чорний набуває дещо «негативнішого», самостійно-
го значення, адже у язичництві слов’ян чорний був 
лише як взаємодоповнюючий до червоного чи біло-

го. Монохромні чорні вишиття символізують смерть, 
горе, нещастя, але водночас, чорний, як символ 
хаосу та родючої землі символізує відродження. Чер-
воно-чорне поєднання у вишиванці найчастіше є як 
протиставлення «щастя та нещастя».
 «…сім смаків кольору пробує язик» [14] – вислови-
лась Белла Ахмадуліна. Даючи важливу інформацію 
про предмет, колір має здатність викликати почуття і 
думки [14].  Класифікація впливу кольорів на психо-
емоційний стан людини не можна назвати визначе-
ною, адже психологічний аспект сприйняття кольору 
пов'язаний з емоційним, соціально-культурним та 
естетичним сприйняттями. Колірний зір людства 
пройшов тривалий шлях еволюції разом з розвитком 
суспільства, культури та мистецтва, він постійно 
розвивався та збагачувався новим досвідом та ін-
формацією [14], набував зміну чи еволюцію перцепції 
кольору людиною. Складне сприйняття кольору су-
часною людиною,  збагачене рядом образів, уявлень 
та асоціацій, пов’язаних з кольором [14]. Відомо що 
червоний збуджує, а чорний пригноблює, зелений 
заспокоює, а жовтий впливає на гарний настрій [14]. 
Практикувалися лікувальні властивості кольорів ще 
здавна в Єгипті, Індії, Китаї. У чаклунстві вчення про 
вплив кольору на організм людини використовували 
з метою привертання здоров’я, удачі, благополуччя, 
кохання та щастя. За допомогою кольору, вважало-
ся, можна було обезсилити ворога та знищити його. 
Саме тому наука щодо впливу кольору була засекре-
ченою та передавалася тільки «присвяченим» [14]. 
Відьми та чаклуни володіли секретами кольору. При 
використанні певного кольору, маги співали відповід-
ну ноту, адже вважалося що сім головних кольорів 
мають прямий зв’зок із кольорами райдуги та нота-
ми музичної октави. До слова, вони замотували дітей 
у червоні хустки, вірили що так можна вилікуватися 
від кору [14]. Що про це стверджує наука.
Л. П. Ербо писав так, як в світі наших відчуттів ко-
льори є інтервалом між небаченими світами і темря-
вою, так і в світі наших почуттів ми маємо внутрішню 
райдугу, яка народжується між внутрішнім світом 
і темрявою. Саме в цю сферу ми вступаємо, коли 
маємо справу з кольором, бо колір і почуття – дві 
сторони одної медалі.
Кольоротерапія виникла тоді, коли люди виявили 
на собі цілющу дію сонячних променів [14] . Пізніше 
виявилося що кожен з кольорів веселки має певний 
вплив на організм людини. Зокрема червона барва 
у кольоротерапії є найбільш емоційно насиченою. 
Асоціюється з сонцем, кров’ю, вогнем. Червоний – 
енергійний, життєрадісний, гарячий, збуджуючий, 
сприяє покращенню настрою людини. Кольору 
властива найдовша хвиля, він стимулюючи впливає 
на мозок, сприяє збільшенню мускульної напруги, 
підвищенню тиску крові та ритму дихання. Червоний 
може бути також імпульсом до дії, боротьби, бажан-
ня успіху та впливу, намагання підкорити інших своїй 
волі, колір лідерства [14].
Чорний – темний, важкий, впливає на пониження 
настрою. Колір земної матеріальної невизначеності. 
Він символізує траур, складні, трагічні ситуації та 

означає своєрідний протест проти долі. Цей колір 
передає накопичення, зберігання та витіснення 
впливу всіляких подразників [14]. Чорний вважається 
депресивним кольором, але також допомагає зазир-
нути в себе та розкритися.
Колір наділений значенням, несе в собі психологіч-
ний зміст. Вивчення та дослідження впливу колір-
ної семантики відображає буття людини і напряму 
показує зміну фізіологічних процесів при сприйнятті 
різних кольорів.
На даний момент, кольоротерапія не дуже популяр-
на в медицині, до неї відносяться скептично [14]. 
Проте багато експериментів підтверджують істин-
ність знань предків. Результати досліджень впливу 
корегування психічного стану вражають, проте 
необхідно підпорядковувати їх єдиному колірному 
тесту. Медики запевняють, що навіть колір таблеток 
впливає на лікувальний ефект. Наприклад, червоні 
пілюлі вважаються хворими, як стимулюючі. Також в 
останніх дослідженнях роблять висновки, що більш 
насичені кольори фруктів мають більше лікувальних 
властивостей та оздоровчих речовин [14].
Фізіологічне, психологічне та асоціативне зчитування 
кольору, його впливу та дії дало основу для колори-
стики в орнаментиці України. Використання чорного 
та червоного в первісний час, його мета та те, що 
хотіли сказати автори, символічне значення кольору 
перекликається з вище перерахованим. На інтуїтив-
ному рівні наші предки, винахідники орнаментики, 
яка базувалася на світосприйнятті та міфології ви-
користовували певні кольори, які не втратили свого 
первинного значення і сьогодні. 

РОЗДІЛ ІІ. Історичні значення поєднання чорно-
го та червоного в літературних творах, прапорах
Яскравим прикладом використання червоного та 
чорного кольорів є пісня «Два кольори» Дмитра Пав-
личка, написана в 1964 році. Тематика цієї пісні має 
декілька значень, основним, ключовим є  роздуми 
автора про долю людини, її цінності; також паралель-
но ідуть прояви любові до рідної неньки, що власни-
ми руками вишивала сорочку для сина червоними 
та чорними нитками; вишита сорочка, як оберіг на 
протязі всього життя, туга за домівкою. Також у пісні 
читається посил автора, ідея: заклик не забувати 
про батьків, родинне коріння, основу життя.
Уривок з пісні «Два кольори» Дмитра Павличка [11]:

Як я малим збирався навесні
Піти у світ незнаними шляхами,
Сорочку мати вишила мені
Червоними і чорними
Червоними і чорними нитками.
Приспів:
Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в душі моїй оба,
Два кольори мої, два кольори:
Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Про створення пісні автор розповідав, що на ком-
сомольському зібранні йому було нудно, а перед 
ним сиділа гарна жінка, в чорній хустині з вишитою 
червоною трояндою. Це нагадало йому сорочку, яку 



2 0 2 1 ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 4342  ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 2 0 2 1

колись вишивала мати і тоді ж на коліні він написав 
першу строфу. Пізніше Павличко разом з Олексан-
дром Білашем втекли з засідання і дописали пісню в 
той самий день. Через рік пісню чули і співали усюди. 
Але через певний час Білаша та Павличка виклика-
ли кагебісти, що стверджували значення червоного 
та чорного – як бандерівський гімн, тому дорікли 
авторам в пропаганді бандерівщини. У тій ситуації їм 
вдалось викрутитись, за рахунок знань.
Чому саме ці кольори Павличко використав у творі? 
Людину на протязі усього життя проводжають два 
кольори: червоний – любов, чорний – журба. Саме 
такими нитками, оздоблювали, вишивали сорочки, 
рушники, постіль, штори та інші  текстильні вироби. 
А що ж до рушника? То на прощання, у дорогу мати 
дала вишитий рушник, як знак любові та турботи, 
оберіг. Це було для нього найдорожче, що він збе-
рігав напротязі всього життя, ніби мати знала його 
долю і вишила її на полотні.
Також прикладом усталеного символічного поєд-
нання червоного та чорного кольорів в українській 
культурі слугують прапори. Вважається, що історія 
походження червоно-чорного прапора бере поча-
ток з часів Запорізької Січі. Показовим прикладом 
слугує картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа 
турецькому султанові», де художник представив на 
полотні два прапори синьо-жовтий та червоно-чор-
ний та зробив їх своєрідним акцентом композиції, 
адже вони дублюються по двох сторонах картини 
(6). Відомо, що консультантом художника був історик 
Дмитро Яворицький – дослідник українського коза-
цтва, тому випадковостей чи історичних помилок на 
картині не може бути.
З історичних фактів, у листопаді 1916 засновано 
Лицарство Залізної Остроги (ЛЗО), як наслідок 
«мініатюрних настроїв» січових стрільців.  Поет 
Іван Кульчицький ствердив, що це було не просто 
товариство, а орден, який поставив за мету «наста-
лювання характерів та плекання української культу-
ри». Пізніше письменник написав поему «Скоропад», 
присвячену Івану Цапові, одному із лицарів. В одній 
з частин поеми пояснюється значення та символіка 
кольорів ордену (закону) [12]:

Окличник "Л. З. О." Ревуха,
Що як гукав – боліли вуха,
Узяв у ліву руку щит,
Залізний, на краях пригнутий,
Стрілецькими майстрами кутий,
Що мав, немов би серця вид.
Довкола мав краски Закону.
Це краску чорну і червону.
Червона: радість, ярий дух,
Готовість жертви і відвага.
А чорна: сталість, ум, повага
І слово сильне, як обух.

Новела Василя Стефаника «Сини» 1922 р. Вплину-
ла на популяризацію червоно-чорної символіки в 
культурі України [13]. Петро Дужий, відомий діяч ОУН 
запевнив, що саме словами В. Стефаник обґрун-
товував йому семантику червоно-чорної символіки 

кольорів один з ідеологів українського націоналізму 
Зенон Косак: «Геніальне визначення України дав 
геніальний Василь Стефаник. Україна – це земля, 
наша родюча, чорна, найбагатший у світі чорнозем, 
за який проливали кров найкращі сини України. 
Українська земля – чорного кольору, а кров борців, 
що йшла «відбирати її від ворога» – червона [13]. А 
хіба ж поєднання цих кольорів – червоного і чорно-
го – не символічне визначення України – України, що 
бореться?» [13].
В українській літературі та прапорах поєднання  
червоного та чорного не є рідкістю, а за значенням 
близьке до значення в орнаментиці, проте в певних 
трактуваннях зустрічається більше націоналістичне 
значення, не лише відносно буття людини.

РОЗДІЛ III. Два кольори:  українська орнамен-
тика в проєктуванні художніх виробів зі скла – 
концепція проєкту
Орнаментика у проєкті складається зі сварги-симво-
лу, знаку, горизонтальних чи вертикальних ліній, які 
підкреслюють форму ваз.
Джерелом натхнення для об’ємно-просторової 
композиції «Два кольори: українська орнаментика в 
проєктуванні художніх виробів зі скла стала форма 
крашанки, яйця та українська орнаментика, зокре-
ма сварга.  Також згадавши та проаналізувавши 
пісню, вище згадану «Два кольори», яка надихнула 
на певний колорит-поєднання червоного та чорного. 
Проаналізувавши форму писанок, вияснилось, що 
вона збігається із золотими пропорціями-тобто є 
"ідеальною" формою. Для пошуку форм та знахо-
дження цікавої, врівновоженої композиції, я почала 
трансформувати форму яйця. Дослідивши значення 
символіки червоного та чорного кольорів в укра-
їнській культурі, вибравши певний символ-сваргу, 
розроблено власну композицію орнаментики та її 
втілення у проєкті дизайну скляних ваз.
За основу у проєкті взято орнаментику сварги, а 
згідно з слов’янською міфологією бог вогню Сварог 
– був владикою світу. Його корогва – хрест-сварга 
або сонячний диск, від якого відходять чотири про-
мені у всі сторони світу. Сонце обертається навколо 
Землі, тому на санскриті «су» має значення сонячно-
го птаха, а «астика» як видимий рух Сонця [17].
Сварга – основний графічний символ-оберіг арій-
ських народів. Цей знак народився з протосвастич-
них меандрів кроманьйонської Борії [17]. Як арте-
факти браслет з Мізина 25 тис. до н. е., чаша 6 тис. 
р. до н. е. з атакучими сваргами з Джан Хасана [17]. 
Такий свастичний візерунок притаманний для Білої 
раси. Ці предмети мають часову різницю протягом 
20 тисячоліть, але зберігають в собі виготовлення в 
одному стилі, одну традицію.
Сварга також найпоширеніший символ у Трипіль-
ській кераміці. «Найбільшою цивілізацією Східної Єв-
ропи, в рамках якої відбувається виділення свастики 
в окремий символ, є неолітична культура Трипіл-
ля-Кукутені (VI—III тис. до н. е.)» [17] — пише Роман 
Багдасаров у фундаментальному дослідженні «Свас-

тика: священний символ», 2001, розділ 3. В Україні 
сваргу називають ще «свастя», що з скорочення 
означає «Святий з тобою» чи «Святість з тобою» [17]. 
Сваргу вважають оберегом, бо це захисна форму-
ла. Адже людина, що перебуває в єдності з Святим 
Творцем, є неприступна.
Також про захисну дію свастичного зображення пи-
сав Богдан-Ігор Антонич в «Молитві» у 1936 році [17]:

Хай Сонце — прабог всіх релігій,
Золотопере й життєсійне
Благословить мій дім крилатий.
Накреслю взір його неземний,
Святий арійський знак таємний,
Накреслю Свастику на хаті
І буду спати вже спокійно.

Для аріїв традиційним бло привітання «Свастя!», 
подібно до «Бог з тобою!» чи «Доброго дня!». Напри-
клад, читаємо в індоарійській Бгаґавад-Ґіті: «До Тебе 
боги припадають із вигуком: Свасті! Тебе святі ріші 
благають: рятуй від напасті!» [17].
Рене Ґенон доводив, що сварга завжди була пози-
тивною в своєму істинному, традиційному значенні, 
про це було написано у статті. «Атлантида і Гіпербо-
рія». Сваргу за гіперборійською традицією вважають 
полюсом, символом зірки Сонця, Всесвіту Сварога 
і країни Гіперборії, арійської раси, бо Бог-Творець є 
божественним полюсом, Сонце – космічним, Гіпер-
борія – земним [17].
По цій причині сварга використовувалась в христи-
янстві до кінця Середньовіччя (Роман Багдасаров, 
«Свастика: священний символ», розділ 4), а також 
була символом Ісуса Хреста (Рене Ґенон, «Символіка 
хреста», розділ 10) [17]. Він розглядався як при-
клад для наслідування. Сварга, Свастика, Свастя – 
сакральний символ України, який вказує на духовен-
ства та планетарного полюсу [17].
Ще одним символічно наповненим елементом ком-
позиції є форма яйця та її трансформація. Слідуючи 
дохристиянським віруванням, всесвіт «утворився» 
з яйця. Воно виступає у народних казках, як диво, 
як символ народження, плодючості та ін [18]. А в 
розфарбованому варіанті мало значення оберегу, 
амулету, що відвертає злі сили та духів. З цієї при-
чини на писанках малювали магічні знаки та древні 
символи, що встановлювались і поширювались до 
наступних поколінь.
Дослідивши символіку червоного та чорного кольо-
рів в українській орнаментиці, зроблено висновок, 
що така семантика кольорів вдало поєднується з 
символікою орнаменту – сварги та є доречною у 
сучасному інтер`єрі, адже сварга як символ сонячно-
го культу, домашнього вогнища та родинного щастя 
перегукується зі значеннями червоного кольору [18]. 
Щодо чорного, то в українській традиції він спочатку 
слугував тлом, фоном, задля кращого виділення 
інших кольорів, пізніше набув значення взаємодо-
повнюючою частиною до червоного.
Переглянувши та зацікавившись темою української 
орнаментики, я зрозуміла, що у сучасному  інтер'єрі 
її не вистачає, адже вона оточувала українців спокон-

віків. Вишиті рушники стали непрактичними, нажаль, 
неактуальними в українських інтер'єрах у сучасному 
світі. Однією з причин цьому  є «тяжкість» та клопіт-
ливість такої ручної роботи як вишивання, та все ж 
таки це залишилось у попиті в сфері одягу, хоча в 
більшості виготовляється машинна вишивка.
Надихнувшись українськими орнаментами та проа-
налізувавши інформацію щодо символіки значення 
символів та поєднання кольорів, зокрема червоного 
та чорного, зроблено «трансформацію»  українських 
орнаментів з вишитих рушників, які часто слугували 
для прикрашання оселі, були оберегами, з закладе-
ними в собі посиланнями, у дизайн скляних ваз для 
сучасного інтер’єру. 

ВИСНОВОК
Опираючись на мету та завдання наукового дослі-
дження, виявлено, що семантика поєднання черво-
ного та чорного в українській культурі, орнаментиці 
еволюціонувала, оскільки змінювалась релігія, стиль 
життя та культура. Колір, як один з ключових засобів 
передавання інформації у візуальному мистецтві віді-
грає одне з ключових значень і в орнаментиці. Без-
умовно, кольорова кодифікація інформації, її збере-
ження у певній культурі, в даному випадку українській, 
прослідковується від первісних часів до сьогодення. 
Згідно з завданням, про дослідження поєднання 
червоного та чорного кольорів в орнаментиці від 
первісного часу до наших днів, досліджено почина-
ючи з доби палеоліту символіку поєднання кольорів, 
відображення міфологічних уявлень про магіко-куль-
тові та символічні  значення. Першим кольором в 
орнаментиці постав червоний – колір вогню, сонця, 
крові. Також пізніше у Трипільській культурі чор-
на барва набуває самостійного значення, як колір 
потойбічного, невідомого, нижнього світу, зокрема 
на ранніх етапах розвитку цивілізації, що слугував 
лише для підсилення червоного. Проте саме в цей 
час відбулося поєднання цих кольорів, як основа був 
обраний червоний, а чорний підкреслював його в 
орнаментах.  Червоний колір винайшли швидше, то 
йому приписували більше позитивних значень, саме 
ним малювали перші ілюстрації в печерах, закарбо-
вували моменти життя та ін. Чорний асоціювали, як 
темряву, щось погане. Оскільки саме вночі здійсню-
вали напади хижаки і люди боялись ночі, бо не зна-
ли, що їх чекає тоді. Проте з часом їхнє поєднання 
було дуже обґрунтованим, як історія життя, бувають 
позитивні моменти, а бувають негативні. Червоний – 
щастя, чорний – нещастя.
Досліджено, шо  прийняття християнства на Русі 
вплинуло на символіку кольорів у писанкарстві та 
вишиті, але первинне значення кольорів не втра-
тилось, лише наклалось одне на інше. Символіка 
значень кольору в писанкарстві та вишиті тісно 
переплітаються, але, наприклад, в першому черво-
на крашанка – символ Воскресіння Христа, що не 
прослідковується у вишиті.  Чорна барва зокрема 
набуває значення кольору покаяння, смерті, туги, 
нещасть, горя, тобто чогось поганого, неприємного. 
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Адже у міфології слов’ян не було розділення на до-
бре чи погане, а лише на корисне чи некорисне, а до 
того ж взаємодоповнююче, так як після зими завжди 
приходить весна. 
Запровадження християнства було одним з клю-
чових факторів впливу  на символіку поєднання 
червоного і чорного, проте інші історико-культурні 
фактори були не менш важливими. До прикладу, 
поєднання червоного і чорного зустрічається на пра-
порах України, у різні часи її історії, що характеризує 
боротьбу українського народу за наші землі, чорно-
земи, червоний – кров, чорний – земля.
Досліджуючи та аналізуючи еволюцію поєднання чер-
воного та чорного в українській орнаментиці, виявлено 
недостатню кількість досліджень, інформації щодо 
символіки, безпосередньо, поєднання червоного та 
чорного в українській орнаментиці,  зокрема тоді, коли 
немає білого чи будь якого іншого фону, тла. Очевид-
но, що в обох варіантах значення можуть змінювати-
ся, адже кожен колір щось символізує. Недостатня 
кількість інформації щодо символіки кольору в певному 
орнаменті, тобто чи одне і те ж саме значення мають 
два одинакові орнаменти, які відрізняються кольором. 
Історико-культурні, наукові фактори впливу на симво-
ліку кольору в українській орнаментиці переплітаються 
між собою, найбільш вираженим з яких є запрова-
дження християнства у Київській Русі.
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І РОЗДІЛ. Філософське підґрунтя та історчиний 
розвиток концепції порожнечі.
Західна культура розвинула ексцентричне ставлен-
ня до небуття, одна з найбільш інтригуючих філо-
софських концепцій. Лише з Ніцше, Гайдеггером, 
пізніше з Дерріда та багатьма іншими Захід серйозно 
зайнявся цим питанням. Це, однак, більше ніж через 
півтора тисячоліття після філософів на Сході. Але 
коли вона почалася, постмодерна лавина нігіліз-
му не могла зупинитися, доки не зруйнувала ідею 
сучасності та просвітленої розумної людини. Раніше 
«нічого» не було, тепер Захід у цьому потопає.
Класичний, як і сучасний Захід, розвинув загальну 
антипатію до концепції нічого. Навіть деякі з най-
більш містичних або скептичних представників ранніх 
шкіл думки визнавали тезу про те, що реальність 
складається з чогось, що включає кінцеву сутність, 
представлену або в первинній субстанції, богу, числі 
або універсальній цінності. Відсутність сутності 
була незбагненною, оскільки це означало б вічну 
нісенітницю і порожнечу. Парменід з V століття до 
нашої ери виключив саму можливість недійсності 
на підставі її відсутності. Навіть для французького 
письменника дев’ятнадцятого століття Віктора Гюго: 
«Немає такого поняття, як ніщо… Все є щось. Ніщо 
є ніщо» [6] . Релігійні лідери раннього християнства в 
Європі навіть вважали, що вони повинні заборонити 
використання нуля, оскільки, здавалося, це запере-
чує всюдисущість Бога.
Перша формалізація арифметичних дій з викорис-
танням концепції нуля в іншому випадку походить 
з Індії сьомого століття. Індійське відкриття нуля 
виглядає природним з огляду на традиційне визнан-
ня небуття як головної філософської концепції в 
буддизмі. Найбільш коротко це розглядається у фі-
лософії середнього шляху, яка має важливу схожість 
з континентальною постмодерністською філософією 
в Європі, оскільки обидві вони ґрунтували свої думки 
навколо центрального поняття ніщо.
Філософія середнього шляху заклала одну зі своїх 
основних основ на творчість індійського філософа 
Нагарджуни (близько 150–250 рр. н. е.), одного з 
найоригінальніших і найвпливовіших мислителів в 
історії індійської філософії. Він відповідає за здійс-
нення революції, настільки важливої для буддизму, 
як протестантська реформація для християнства.
Нагарджуна показав, як раціональне мислення неод-
мінно стикається з протиріччями, коли намагається 
осягнути істинну, остаточну природу реальності, 
як це намагалася продемонструвати протилежна 
гілка буддизму. Він зазначив, що пояснення світу 
в термінах чогось істотного ґрунтується на фунда-
ментальній метафізичній помилці. Кожне пояснення 
базується на твердженнях, які в певному сенсі не 
підтверджуються або, принаймні, не є постійно 
стверджувальними. Нагарджуна стверджував, що 
кожна річ позбавлена сутності на кінцевому рівні. Те, 
що існує, завжди взаємозалежне, воно «виникає» 
з нічого істотного, лише як тимчасовий порядок 
із безладу. Реальність не може бути співмірною з 

якоюсь центральною цінністю, до якої можна звести 
все, оскільки речі завжди виникають взаємозалежно 
через матрицю відносин між багатьма різними, але 
взаємопов’язаними речами.
Філософія третього шляху спирається на ніщо і 
застосовує заперечення сутності речей як свій 
основний механізм, але при цьому рішуче відмов-
ляється від нігілістичного тлумачення своєї місії. Ре-
альність не повинна бути порожньою. Порожнеча не 
означає, що все порожнє в абсолютному сенсі, вона 
лише порожня від абсолютного, тому що внутрішня 
природа всіх речей не існує внутрішньо. Тому бути 
порожнім від внутрішньої сутності означає не бути 
неіснуючим, а скоріше існувати лише умовно, завжди 
лише як неповноцінне і нестабільне, те, що можна пі-
знати лише туманно, наприклад оціночно. Це одне з 
послань Дже Цонкапи, відомого тибетського філосо-
фа кінця чотирнадцятого століття. Він ознаменував 
важливий поворотний момент у філософії третього 
шляху, заперечуючи її нігілістські читання та просува-
ючи оригінальну ідею Нагарджуни.
З метою довести оригінальний аргумент Нагарджу-
ни проти нігілістичних похідних, Цонкапа проливає 
світло на суперечливу сферу небуття у філософії 
третього шляху. Ніщо не заперечує існування взага-
лі, оскільки життя не беззмістовне, а просто не має 
сенсу. На своєму шляху заперечення не повинно 
руйнувати реальність нашого повсякденного досвіду.
Щоб задовольнити цей імператив, заперечення з 
небуттям має зрештою заперечувати навіть себе. 
Це є передумовою можливості виникнення шляху 
до справжньої середини. Середній шлях так званий 
саме «тому що кажуть, що він є серединою між по-
милковими крайнощами» – крайнощами есенціалізму 
та відсутності сенсу. Цонкапа вимагає від людини не 
впадати в крайнощі ні недостатнього, ні надмірного 
заперечення, а практикувати заперечення з небут-
тям мудро, з середини.
Всупереч східній традиції, континентальна філософія 
прийняла ніщо через ідею нігілізму. Нігілізм зазвичай 
означає або неіснування чогось конкретного, або 
повну порожнечу. Нігілісти стверджують, що життя 
позбавлене об’єктивного сенсу, реальність насправ-
ді не існує, ніщо не є реальним, а реальне є лише 
сконструйованою ілюзією.
Одним з перших, хто вписав поняття порожнечі в 
континентальну філософію, є німець Фрідріх Ніцше. 
Для нього в світі немає об’єктивного порядку чи 
структури, крім того, що ми йому даємо. Нігілізм 
складається з напруженості, що виникає в результа-
ті «диспропорції між тим, що ми хочемо цінувати (або 
потребуємо), і тим, як виглядає світ». Коли людина 
з’ясовує, пише Ніцше, що світ не має тієї об’єктив-
ної цінності чи сенсу, які, на думку людини, він має, 
вона опиняється в кризі. Надзвичайний песимізм і 
екзистенційний відчай у постмодерністському світі є 
неминучими результатами.
Інший великий внесок у філософію концепції «ніщо» є 
німецький філософ Мартін Хайдеггер. Його філосо-
фія була надзвичайно впливовою, оскільки призвела 

Порожнеча завжди лякала та насторожувала, вона 
асоціювалася із невідомим, потенційно небезпечним. 
Окрім філософського чи наукового обґрунтування 
даної теми, це поняття зустрічається також у твор-
чості сучасних митців. У образотворчому мистецтві 
західного світу ця ідея вперше гучно прозвучала із 
появою супрематистів, які перекреслили тодішні 
уявлення про мистецтво в цілому і дали початок 
багатьом концептуальним течіям.  
Актуальність даної дипломної роботи полягає у 
висвітленні «вічної» трансцендентальної концепції 
«порожнечі» або «ніщо», над якою у свій час працю-
вали найвидатніші мислителі усіх часів та народів.
Метою цієї дипломної роботи є аналіз творчості сучас-
них митців (ХХІ ст.), та їх попередників; філософських та 
соціо-культурних засад та передумов, що передували 
розвитку та популяризації вищезгаданої концепції у 
мистецтві сучасників (зокрема Аніша Капура).
Завдання: проаналізувати твори митців ХХ-ХХІ ст., 

які працювали із цією темою, філософсько-концеп-
туальне підґрунтя концепції, систематизувати та уза-
гальнити напрацювання попередників у даній галузі, 
інтегрувати естетичну асоціативно-символьну мову у 
власну творчість.
Обєктом дослідження є феноменологічна складо-
ва явища «порожнечі», його психологічний та емоцій-
ний вплив на свідомість людини.
Предметом дослідження є концепція порожнечі, 
зокрема у творах Аніша Капура.
Аналіз останніх досліджень. Працюючи над  
дослідженням і проаналізувавши останні джерела 
та інтернет-ресурси. Здебільшого, при написанні 
дослідницької роботи, було використано іноземні 
інтернет-джерела, зокрема статті, лекції, рецензії; 
онлайн-видання книг на філософську тематику 
авторства Ф.Ніцше, М.Хайдеггера, Ж.-П. Сартра та 
інших, інтерв’ю та  Аніша Капура та інших митців.

А н д р і й  Ф е д о р ч у к
К о н ц е п ц і я  п о р о ж н е ч і  у  т в о р ч о с т і  

А н і ш а  К а п у р а
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до розвитку екзистенціалізму, герменевтики, декон-
струкції, постмодернізму та континентальної філосо-
фії загалом. Гайдеггер наполягає у «Буття і час», що 
ніщо є основою для будь-якого обговорення буття 
– того, що розглядається як «дійсність». Традицій-
на наука зосереджується на «що є» і «бажає нічого 
не знати про ніщо». Але може бути набагато більш 
просвітницьким дослідити межі звичайного знання, 
намагаючись вивчити «що-не», чого не вистачає. З 
подібного імперативу виходить і Дерріда, у зв'язку 
з цим його інтелектуальний нащадок, з концепцією 
порожнечі як первісного ніщо.
«Що-не-є» є запереченням сукупності буття. Це 
усвідомлення відсутності чогось, точніше, це реаль-
ність, яку не бачили, але все ж відчували. Хайдеггер 
порівнює переживання небуття зі страхом, який ми 
можемо відчувати в темряві. Ми нічого не бачимо, 
але почуття страху виникає саме тому, що ми усві-
домлюємо, що речі присутні — десь там, невиразно 
загрозливі, хоча й не викривають жодної небезпеки. 
Тільки тоді, коли неоднозначність істини прийнята, 
ми можемо «виділитися в ніщо», коли наша думка 
відмовляється від сутності, універсальності та то-
тальності. Лише «в ясну ніч порожнечі» може виник-
нути усвідомлення того, що ми істоти, а не ніщо.
Ідея про те, що спочатку потрібно спуститися в 
ніщо, перш ніж отримати обіцянку відновитися через 
це в процесі «становлення», знайшла своє місце в 
екзистенціалістичній філософії Жана-Поля Сартра, 
особливо в «Буття і ніщо» . Відповідно до Гайдеггера, 
Сартр розвиває песимістичні наслідки від вивчення 
ніщо, оскільки ніщо ніколи не можна подолати або 
уникнути. Вона виникає в непереборному розриві 
між несвідомим і свідомим буттям, між грубим існу-
ванням речей (і істот) і нашим розумінням цих речей. 
Розрив нав'язує непримиренний розрив між власним 
існуванням і формальною проекцією себе. Це відо-
кремлення для Сартра є формою небуття. 
«Образ повинен включати в саму свою структуру 
ніщожчующе положення. Він формується як образ, 
вважаючи свій об'єкт як існуючий в іншому місці або 
неіснуючий. Він несе в собі подвійне заперечення: 
він є спочатку уніщовіння світу (оскільки він не є світ, 
який давав би в цьому в якості дійсного предмета 
сприйняття предмет, що розглядається в образі), 
потім – уніщовіння предмета образу (оскільки він 
покладається як нереальний) і тут же уніщовіння 
самого себе (оскільки він не є конкретним і повним 
психічним процесом)» [11].
НЕБУТТЯ – заперечення буття. Має відповідні 
останньому, але протилежні значення. Небуття – 
синонім неіснування, яке у Ґ. Геґеля отримало назву 
«ніщо», або «чисте ніщо». Взяті самі по собі, такого 
роду буття і «ніщо» – це абстракції, що й виражено 
прикметником «чисте». Якщо від речі відокремити всі 
властивості, за винятком того, що вона є, то нічого 
не залишиться. Тому чисте «буття» і «ніщо» однаково 
беззмістовні й тотожні між собою. Водночас вони аб-
солютно протилежні, бо становлять відмінність між 
існуючими чи неіснуючими речами. У цій суперечно-

сті криється таємниця, чому М. Гайдеґґер і зауважу-
вав: «3 питанням про буття як таке ми підступаємо 
до межі повної темряви» [12]. Визначене небуття – 
певна річ, явище, стан, що виникають зі знищення чи 
зникнення попередніх утворень. Так, брунька зникає, 
коли розпускається квітка, квітка – з появою плода 
та ін., про що Ґ. Геґель писав у книзі «Феноменологія 
духу». Кожне наступне утворення є запереченням, 
небуття попереднього. Буття та Небуття у поєднан-
ні утворюють сторони чи моменти становлення, в 
якому щось виникає і щось зникає, отже, містить у 
собі подвійний перехід буття в небуття і навпаки. У 
цьому особливість філософії Геракліта і всієї діалек-
тики становлення. Обидва сенси небуття відіграють 
вирішальну роль у житті людини, бо лише вона 
здатна відокремлювати їх від речей і робити змістом 
своєї діяльності. Це досягається завдяки свідомості 
й мисленню. Звідси й наступний сенс небуття, воно 
– синонім свідомості. Таке тлумачення розроблено 
в праці Ж.-П. Сартра «Буття і ніщо» [11]. У Ґ. Геґеля 
ці категорії мають переважно онтологічний харак-
тер. Ж.-П. Сартр повертає їх у сферу антропології. 
Перша позначає об'єктивне, матеріальне, тілесне, 
друга – суб'єктивне, діяльнісне начало, що обґрунто-
вує фундаментальну властивість людини – свободу. 
Остання – це не пізнання необхідності, як уявлялося 
традиційно, а неантизація (тобто заперечення) всього 
об'єктивного. В цьому полягає й інший вагомий сенс, 
бо з поступом історії руйнівна, неантизуюча роль 
людства помітно зростає і ставить під питання своє 
власне буття. 
За Сартром: «Для того щоб свідомість могла уявля-
ти, потрібно, щоб вона «могла в самій собі черпати 
сили для зворотного руху по відношенню до світу. 
Одним словом, потрібно, щоб вона була вільною. 
Таким чином, ірреальна теза вказала нам в якості 
своєї умови можливість заперечення, а це остан-
нє можливе лише завдяки «зверненням у небуття» 
(неантизації) світу як тотальності, і це звернення в 
небуття розкрилося нам як зворотний бік цієї самої 
свободи свідомості» [11]. Отже, уява згідно з концеп-
цією Сартра («образний акт є інверсія реалізуючого 
акту») не тільки не пов’язана з відображенням реаль-
ності, але, навпаки, опозиційно й абсолютно несуміс-
на з ним: «... ми не можемо ... сприймати та уявляти 
одночасно, потрібно, щоб було або те, або інше», «... 
сприйняття не має нічого спільного з уявою; воно, 
навпаки, її виключає, як і уява виключає сприйнят-
тя». Оскільки уявна установка свідомості виникає 
лише за умов неантизації реального об`єкта, остільки 
здійснення естетичного проекту як засобу створення 
антитези реальності починається з феноменологіч-
ного уніщовіння світу відвертає від нього свідомі-
стю, яка більше не сприймає його, тому так зване 
заперечення: ірреальне «завжди має конституюва-
тися на тлі заперечуваного ним світу». Сам же Сартр 
звертається до Шопенгауера (знаменита кантівська 
теза щодо незацікавленості естетичного бачення 
співвідноситься з темою про своєрідне змішування 
волі та здатності) в процесі розгляду екзистенційного 

типу витвори мистецтва, формулювання головного 
положення свого дослідження – «твір мистецтва є 
щось ірреальне», аналізу співвідношення реального 
та уявного в художньому творі» [9].
Саме ця дихотомія викликає страждання, тому що 
вибір (суб’єктивність) є межею свободи в межах 
нестримного кола думок. Згодом люди намагаються 
втекти від своїх страждань за допомогою конструк-
цій, орієнтованих на дії, таких як втеча, візуалізації 
або бачення (наприклад, сни), призначені для того, 
щоб привести нас до якоїсь значущої мети, напри-
клад, необхідності, долі, детермінізму (Бога) тощо. 
Таким чином, Проживаючи своє життя, ми часто ста-
ємо несвідомими акторами — буржуазією, фемініст-
кою, робітником, членом партії, французом, канад-
цем чи американцем, — кожен робить те, що має, 
щоб виконати долю обраних нами персонажів.
Однак, Сартр стверджує, що наш свідомий вибір 
(який веде до часто несвідомих дій) суперечить 
нашій інтелектуальній свободі. Проте ми прив’язані 
до обумовленого фізичного світу, у якому завжди 
потрібна певна форма дії. Це призводить до невда-
лих мрій про завершення, як їх описав Сартр, тому 
що ми неминуче не в змозі подолати порожнечу між 
чистотою і спонтанністю думки і надто сковуючи-
ми діями; між буттям та небуттям, які по своїй суті 
збігаються в нашій самості.
До кінця двадцятого століття постмодернізм, нігілізм 
та екзистенціалізм у значній мірі виконали свою місію 
— забруднити провідні моральні, релігійні та мета-
фізичні переконання в західному світі. Це викликало 
найбільшу кризу, як і передбачив Ніцше, нав’язуючи 
радикальний релятивізм, який заперечує будь-яку 
мету, окрім пориву до відчаю, ностальгії чи подаль-
шої маніакальної фрагментації сенсу.
Усі філософи, про які йшлося раніше, справді 
відкидають по суті нігілістичні наслідки щодо своїх 
негативних процедур. Для Нагарджуни це правда, 
що ніщо не може бути остаточно істинним. У свою 
чергу, ніщо не є остаточною істиною, це істина, 
яка лише вільна від ілюзій. Ніщо дає свободу від 
фальшивої тоталізації, що веде до трансформації на 
найглибшому рівні. У зв’язку з цим Ніцше розро-
бив модель «активного нігілізму» Уберменша, який 
перемагає загрози тотального заперечення. Сильна 
особистість зруйнує старі цінності і покладе на їх 
місце власні переконання та інтерпретації, долаючи 
таким чином негатив нігілізму.
Хайдеггер пішов набагато далі, коли вимагав не 
лише подолати, а й повністю звести нанівець ніщо, 
знищивши його. Нігіляція є одним із видів запере-
чення через розкриття нічого в сущому. Людина 
для Сартра є істотою, через яку ніщо приходить у 
світ, але вона також є істотою, яка знищує це ніщо. 
Це можливо тому, що людина може зрозуміти світ 
через порожнечу, через те, чого немає. Людина 
повинна спочатку визнати те, чим вона не є: вона 
не є істотою «самою по собі» як есенціалістською (з 
вірою, розумом чи ідентичністю), а лише «для себе» 
як істота пізнавальна, оцінювальна й інтерпретуюча. 

Істину можна пізнати лише через її відсутність, як, на-
приклад, у тому, як людина відчуває порожнечу, яку 
залишила смерть близької людини. Через усвідом-
лення того, чим вона не є, істота стає тим, чим вона 
є: ніщо, позбавлене наперед визначеного значення. 
У результаті людина змушена створювати себе і свій 
світ з небуття. Ця недетермінована природа визна-
чає людину, яка, діючи у світі, може зміцнити свою 
свободу та активізувати своє власне буття та себе.
Різні течії філософії небуття значно в їхніх спільних 
зусиллях подолати есенціалістичне розуміння. Ніщо 
є незамінним поняттям, але воно не є суттєвим чи, в 
кінцевому рахунку, істинним. Він виникає як кори-
гувальний лише через наш хибний погляд на речі. 
Концепція небуття є передусім тимчасовим інстру-
ментом. Це, як говорив Будда, лише пліт, який пе-
реправляється через потік, але, досягнувши іншого 
боку, його слід викинути. 
Концепція порожнечі дає змогу насаджувати «ніщо» в 
сенс, не для того, щоб його скасувати, а для вияв-
лення його ілюзорного аспекту. Філософія небуття, 
здається, дає підстави для формування оціночного 
послідовного мислення про трансформаційну подо-
рож суб’єкта, індивідуального чи колективного, через 
середину складного світу між ілюзіями та непізнаним.
Згідно з даними сучасної фізики, античне матеріаліс-
тично-атомістичне розуміння небуття як порожнього 
простору позбавлене сенсу, оскільки навіть абсо-
лютний вакуум з неминучістю містить у собі скалярне 
поле або океан Хіггса; у силу квантової невизна-
ченості неможливо з усією певністю постулювати 
наявність або відсутність частки в будь-якій області 
простору без проведення перевірки — якщо ж пере-
вірка проводиться, то вона сама по собі робить про-
стір не порожнім; простір сам по собі є гравітаційним 
полем, яке має певні ознаки. Наприклад — кривизну. 
І схильний до квантових флуктуацій.
Таким чином, погляди сучасної фізики на небуття в 
матеріальному світі Всесвіту близькі до точки зору 
Парменіда: «небуття немає», хоча філософський 
погляд є ширшим, розглядаючи існування небуття і 
за межами спостережуваного Всесвіту

ІІ РОЗДІЛ. Актуальність даної теми у мистецтві. 
Аналіз творчості Аніша Капура.
Самовичерпна постмодерністська заклопотаність 
небуттям, мабуть, найкраще «видима» в мистецтві. 
Серед піонерів — художник-мінімаліст Ів Кляйн, який 
організував виставку нічого (The Void, у Galerie Iris 
Clert в Парижі, 1958). Він представив відвідувачам, 
які навіть заплатили вхід, глухі стіни та порожню 
галерею. Музикант Джон Кейдж «компонував» твір 
для піаніста, який сидить чотири з половиною хви-
лини, не граючи ні ноти. Тарковський ставив фільми 
зі зменшеними оповіданнями і пустими діалогами як 
засіб створення сновидних вражень. Дана темати-
ка актуальна і у багатьох інших художників ХХ ст. 
Зокрема можна виділити творчість Генрі Мура, який 
активно застосовував негативний простір у своїй 
абстрактній скульптурі. 
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Наш сучасник Олафур Еліассон працює із психо-
логічним аспектом поняття порожнеч. Цей митець 
активно та дуже влучно працює із простором, 
світлом та часом. Своїми інсталяціями він  часто 
ставить глядача у напівілюзорний стан, який остан-
ній інтерпритує як щось містичне та трансценденте, 
щось, що неможливо висловити словами. Найбільш 
яскравими прикладами схожих творів є «The weather 
project», «Твій сліпий пасажир» (іл. 1) , «Русло ріки» 
(іл. 2), «Підлога з лави». 
Аніш Капур є одним із найвідоміших британських 
художників сучасності. Важливу роль у формуванні 
особистості художника відіграла Індія, його батьків-
щина, де він народився і жив, доки не переїхав до 
Великобританії, саме вона сформувала філософ-
ський фундамент його творчості. 
Капур вперше привернув ширшу увагу на груповій 
виставці « Нова скульптура» (1978) у галереї Хей-
ворд, Лондон. На шоу було представлено кілька 
художників, які були частиною руху нової британ-
ської скульптури, який відірвався від мінімалізму та 
пост-мінімалізму попередніх поколінь і замість цього 
наповнив мистецтво постмодерністськими погля-
дами, які включають злиття високих і низьких форм 
мистецтва, використання нових технологій нетради-
ційними способами, та більшого визнання культурно-
го різноманіття.

З 1980-х років він використовував колір, щоб вивіль-
нити космічний і внутрішнє – від ранніх робіт, у яких 
він розкидав необроблений пігмент на дрібні об’єкти, 
до «Спуску в чистилище» (іл. 3), 2,5-метрової діри, 
пофарбованої чорним, настільки темним, що крапля 
здається нескінченною. (і в яку потрапив один гале-
рист). «Колір глибоко ілюзіоністичний, — каже він. 
«Глибокий космос – це те, з чим я постійно спілкую-
ся – як колір впливає на глибокий простір, у спосіб, 
який неможливо описати словами». 
Скульптурний новатор, Капур особливо відомий 
своїм несподіваним використанням земних матеріа-
лів, таких як вапняк, граніт, бруд, бетон і барвистий 
пігмент, а також своєю здатністю створювати при-
вабливе середовище, яке надихає на медитативні, 
поетичні враження. Капур створює переважно моно-
хроматичні та оманливо прості роботи, які кидають 
виклик ідеям раціональності та сприйняття через 
взаємодію криволінійних форм, відбиваючих повер-
хонь та розмірів. Його роботи засновані на східній 
метафізиці і часто служать виразними висловлю-
ваннями про сприйняття, духовність, тіло, розум, а 
також про подвійність інь-янь, притаманну природі. 
У середині 1990-х років його роботи стали більш 
масштабними, і він почав досліджувати промислові 
матеріали, такі як ПВХ, скловолокно та сталь. Ство-
рюючи більші, монументальні твори, Капур почав 

повніше інтегрувати свою скульптуру та інсталяції в 
навколишнє середовище.
Автор здебільшого відмовляється коментувати свої 
твори, сам він часто проголошує: «Мені нічого ска-
зати». Однією з ключових тем Капура є порожнеча, 
момент у його скульптурі, коли отвір — це не просто 
діра, а простір, повний того, чого там немає. Він 
почав досліджувати тему порожнечі у великомасш-
табних кам’яних роботах, іноді визначаючи внутрішні 
і зовнішні сторони, іноді чітко окреслюючи порожні 
простори. Він описує порожнечу як внутрішній стан, 
потенційний простір, а не непростір. Досліджуючи 
порожнечу, Капур підходить до психології, страху, 
смерті та кохання якомога пряміше, уникаючи при 
цьому прямого оповідання чи сенсу. Важливо, що 
Капур стверджує, що йому як художнику нема чого 
сказати, немає послання для світу. Митець каже, що 
назвами своїх робіт він лише вказує напрямок для 
роздумів, віддаючи абсолютну свободу глядачу. Цим 
самим, Капур дозволяє розвиватися новим значен-
ням та сенсам у свідомості людей, що споглядають 
його мистецтво. Такий підхід, імовірно, бере свій 
початок у індуїстській концепції «сваямбху», що 
літерально означає самобутню сутність, або неру-
котворний образ, який сам себе створює без участі 
людини. Найбільш явно цей процес самостворення 
проілюстрований у його серії червоних воскових ро-

біт «Моя червона батьківщина», «Минуле, теперішнє, 
майбутнє», «Сваямбху», «Постріл у кут», «Симфонія 
для улюбленого сина». 
«…на мою думку, — це серія пропозицій, які, мож-
ливо, є об’єктами переходу одного стану в інший, 
вони є одночасно дуже фізичними та присутніми та 
повністю ілюзорними. Багато з них мають внутрішнє 
наповнення, які суперечать тому, що їх містить. Тож 
це те, до чого я прийшов за роки роботи, це відчут-
тя того, що те, що ми знаємо як реальний світ, не 
таке реальне. Що об’єкти часто не описуються їх 
фізичними чи видимими фізичними властивостями. 
Отже, порожні об’єкти, негативні простори, закру-
чені, перевернуті, навиворіт: це речі, які, здається, 
відбуваються і повторюються для мене» [9].
Митець також активно працює із поняттями чолові-
чого та жіночого начала, які глибоко пов’язані із схід-
ними метафізичними концепціями «лінгама» та «йоні», 
«шива» та «шакті» відповідно. У індуїзмі символ 
маскулінності асоціюється із безмежною творчою 
енергією, а фемінінності – із пасивним принципом, 
порожнечею, яка має потенціал до створення та 
наповнення.
Коли глядач зустрічає скульптуру Аніша Капура, 
він не знає , на що дивиться. Візьмемо, наприклад, 
«Порожнечу» (іл. 4), його скульптуру великої тем-
но-синьої чаші, яка стоїть на фоні білої стіни. Коли 

Іл. 1. Олафур Еліассон, «Твій сліпий пасажир», 2010 Іл. 2. Олафур Еліассон, «Русло ріки», 2014
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глядач дивиться в порожнечу, він зникає в ній і 
відчуває себе дезорієнтованим, оскільки не відчуває 
глибини чи відстані. Він відчуває відчуття порожнечі, 
фізичного зв’язку та темряви. Капур влучно описав 
цю темряву як «темряву всередині наших тіл».
Капура дуже цікавить негативний простір, простір, 
наповнений небуттям, яке, як це не парадоксально, 
глибоко присутнє. Він досліджував цю ідею за до-
помогою своїх дзеркальних частин - великої групи 
скульптур різного масштабу, які включають увігнуті 
круглі настінні дзеркала в кілька футів в діаметрі, 
а також величезне дзеркало неба, яке було вста-
новлено біля Рокфеллер-центру у Нью-Йорку. у 
2006 році. Його «Хмарні ворота» (іл.5), 110-тонна 
скульптура із дзеркальною поверхнею для парку 
Міленіум у Чикаго, також, можливо, потрапляє до 
цієї категорії, хоча це тривимірна робота, яка за 
формою дещо нагадує квасолю. Він говорить про ці 
об’єкти з точки зору живопису: ефект, як він пояс-
нює, традиційної намальованої поверхні полягає в 
тому, щоб залучити глядача в простір, який начебто 
відходить за межі картинної площини. У дзеркаль-
них частинах, навпаки, «простір не відступає — він 
виходить на вас ... нове піднесене, що стоїть перед 
площиною зображення».
Автор описує виникнення інтересу до концепції так: 
«У скульптурі існувала давня традиція, яка ствер-
джувала, що матеріали повинні бути такими, якими 
вони здаються — це істина для матеріалів. Я не міг 
впоратися з цим. Навіть будучи студентом, я не знав, 
що це означає. Мені здавалося, що мистецтво — це 

ності та релігії. Митець досліджує питання простору 
та його відсутності, ілюзорності нашої реальності, 
суб’єктивного та об’єктивного сприйняття навко-
лишньої дійсності. Основні теми у творчості Аніша 
Капура – це темрява, порожнеча, невідоме, тілесне 
та трансцендентне.

ІІІ РОЗДІЛ. Негативний простір як художньо-об-
разний засіб. Втілення ідеї у об’ємно просторо-
вій композиції «Від’ємний простір».
Негативний простір у мистецтві — це простір навко-
ло та між предметами зображення. Він може бути 
найбільш очевидним, коли простір навколо предме-
та, а не сам предмет, утворює цікаву або художньо 
відповідну форму, і такий простір іноді використо-
вується для художнього ефекту як «справжній» 
предмет зображення.
Використання негативного простору є ключовим 
елементом художньої композиції. Японське слово 
«ма» іноді використовуються для цієї концепції, на-
приклад, в дизайні саду.
У двоколірному чорно-білому зображенні об’єкт 
зазвичай зображується чорним, а простір навколо 
нього залишається порожнім (білим), утворюючи 
таким чином силует об’єкта. Зміна тонів так, щоб 
простір навколо об’єкта друкувався чорним, а сам 
об’єкт залишався порожнім, однак, негативний 
простір стає очевидним, оскільки він формує форми 

ілюзія та нереальне. «Правда до матеріалів» бігала і 
біжить, всупереч всьому, що я хочу зробити. Швидко 
я зрозумів, що коли ви робите об’єкт і наносите на 
нього пігмент, пігмент падає на землю, як ореол 
навколо об’єкта. І це означає, що це як айсберг: 
більша частина об’єкта прихована, невидима. І так 
я все більше й більше цікавився невидимим об’єк-
том. Частина цього виступала у світ, але решта була 
справді цікавою. Якщо ви подивитеся на шматочки 
пігменту, майже все, що я зробив, розміщено там, 
і я продовжую повертатися до них. Іноді я прагну 
такого виливу. Той рік, коли я почав їх робити, був 
неймовірним. Я не знав, звідки вони взялися. Я їх не 
придумав, вони прийшли мені в голову». [3]
Аніш Капур коментує свій підхід до процесу творен-
ня наступним чином: «У мене є практика, і я щодня 
ходжу в студію. Робота виходить із моєї практики, і я 
обіцяю собі, що я працюю щодня. Я дуже чітко напи-
сав на стіні: «Не думай, а роби!» Це дуже важко, тому 
що завжди виникає думка: «Що я буду робити сьо-
годні?» Я кажу: «Не важливо що, просто зроби це». 
У цьому повторюваному, багаторазовому виконанні 
іноді з’являється дрібниця, яка трохи відрізняється. 
Це те, що я шукаю – це золото. У пошуках золота я 
віддамся сповна, повністю, одержимо».[2]
Хоча він славиться своїми вражаючими великомасш-
табними роботами, Капур також продовжує створю-
вати роботи меншого масштабу, створюючи твори, 
які вписуються в контекст простору галереї. Як і у 
випадку з великими громадськими роботами Капура, 
ці менші роботи запрошують глядачів вивідати їхнє 
відношення до космосу, завдяки їхнім часто роз-
кішним насиченим кольорам, потенціалу викликати 
фізичну та емоційну глибину та заклику до глибини 
піднесеного, Капур протистоїть очікуванням глядача 
оптичного сприйняття, підштовхуючи до перегляду 
феноменологічного досвіду – через, здавалося б, 
нескінченну чорну діру, неможливе відображення 
або таємничі, напіврефлективні відтінки.   
Митець вважає, що відчуття того, що досвід людини 
є випадковим і сповненим тривоги, є надзвичайно 
важливим; що можливо без розмови про Бога чи 
релігію, викликати у людини містичні чи релігійні пе-
реживання, запитання про те, де ми були до народ-
ження і куди підемо після смерті. Зрештою, це єдині 
два суттєві питання.
Капур — художник, який веде вас до краю. Він 
може змусити вас замислитися над найбільшими 
питаннями. Його нові роботи — це не стільки відхід, 
скільки ключ до всього, що він коли-небудь робив, 
перебираючи релігію та міфи, щоб поставити запи-
тання, чому люди завжди були змушені роздумувати 
над таємницею буття. «Я був у буддійській практиці 
довгий-довгий час, — каже він. «Практика дзен. Для 
мене це важливо. Я справді вірю, що ми релігійні 
істоти. звідки я? Хто я? Що я? Куди мені йти? Це 
питання, які спантеличують нас усіх».[1]
Отже, завдяки одночасній багатогранності та 
простоті його робіт, вони знаходять резонанс у 
свідомостях людей різного віку, статі, національ-

Іл. 3. Аніш Капур, «Спуск у чистилище», 1992

Іл. 5. Аніш Капур, «Хмарні ворота», 2004

Іл. 4. Аніш Капур, «Порожнеча», 1989
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навколо об’єкта. Через довгу історію використання 
чорного чорнила на білому папері, «білий простір» 
– це термін, який часто використовується в графіці 
для визначення того самого поняття.
Негативний простір можна використовувати для 
зображення об’єкта в обраному середовищі, 
показуючи все навколо об’єкта, але не сам пред-
мет. Використання від'ємного простору створює 
силует об’єкта. Найчастіше він використовується як 
нейтральний або контрастний фон, щоб привернути 
увагу до основного предмета, який потім називають 
позитивним простором.
Використання цього прийому в мистецтві може бути 
аналогічним паузі в музиці, але тільки тоді, коли вона 
поєднується з суміжними музичними ідеями. Таким 
чином, існує різниця між інертною і активною паузою 
у музиці, де остання є аналогічною негативному про-
стору в образотворчому мистецтві.
Негативний простір у мистецтві, також званий «по-
вітряним простором», — це простір навколо і між 
об’єктами. Замість того, щоб зосередитися на малю-
ванні фактичного об’єкта, для малювання негатив-
ного простору фокус зосереджується на тому, що 
знаходиться між об’єктами. Наприклад, якщо хтось 
малює рослину, він малюватиме простір між листям, 
а не листя. Ця техніка вимагає забути про концепту-
альне значення об’єкта і змушує спостерігати через 
форми, а не зображати сам об’єкт.
Це поняття концептуально може перегукуватися із 
метафізичною концепцією порожнечі, що було опи-
сано на прикладі вищезгаданих митців. 
У роботі «Від'ємний простір» сам негативний простір 
є композиційним центром. Зовнішні межі скульптури 
можна вписати у куб чи паралелепіпед, внутрішнє 

наповнення складається із порожнього простору 
аморфної органічної форми, яка, ніби-то, вирізана 
зсередини. Поєднання чітких геометричних та плав-
них пластичних площин і ліній утворюють синергіч-
ний зв'язок, який використовує контраст як компо-
зиційний прийом. Робота повинна сприйматися як 
об'ємний відбиток форми якої немає, своєрідний 
аналог негативу у фотографії. Правильна геометрич-
на фігура символізує впорядкованість та чіткість, яка 
притаманна рукотворним формам, в той момент, як 
пластична складова уособлює в собі хаотичність, 
стихійну та непередбачувану природу нашого світу. 
Данна об'ємно-просторова композиція складається 
із кількох елементів, котрі є варіаціями різних станів 
уявного пластичного об'єкта. Розмістивши фрагменти 
роботи у просторі в певній послідовності можна досяг-
нути «ефекту покадрової зйомки», які будуть зобра-
жати метаморфозу об'єкта. Якщо сприймати даний 
об'єкт як людську свідомість, тоді можна провести 
аналогію із еволюцією свідомості певного індивіда чи 
колективної групи в цілому, а геометричну конструкцію 
навколо нього – створений людиною конструкт, який 
обмежує свідомість індивіда чи групи осіб. У цьому 
випадку, об'єкт набуває значення суб'єкта. Способом 
підсилення психологічного ефекту на свідомість гляда-
ча виступають колір, та масштаб. Експериментуючи із 
прозорістю, матовістю та глянцевістю, можна підкрес-
лити необхідні естетичні якості художнього скла.
Пошук композиційного рішення почався із етапу 
ескізування, який перейшов у 3Д-моделювання за 
допомогою відповідної програми, що може забез-
печити максимально точне відображення ідеї та 
реалістичну матеріальність скла, яке є основним 
матеріалом даної роботи. 

Отже, у роботі «Від'ємний простір» за допомогою 
різноманітних композиційних засобів було досяг-
нуто символьне зображення концепції негативного 
простору.

ВИСНОВКИ
У даному дослідженні було проаналізовано велику 
кількість літератури, критики та інтернет-ресурсів 
щодо філософсько-концептуального підґрунтя 
концепції порожнечі, що допомогло систематизу-
вати та узагальнити напрацювання попередників 
у даній галузі. Мислителі різних часів та народів 
дивилися на поняття «ніщо» із різних точок зору, 
деколи діаметрально протилежних, вони пов’я-
зували це поняття із поняттями про матеріальне 
та духовне, реальне та уявне, ілюзорне, буття 
та небуття. Впевнено можна сказати лише одне 
– жодне з явищ не може існувати саме по собі і 
жодне не є абсолютним.
Проаналізувавши твори митців, які належать 
до жанру концептуального мистецтва, зокрема 
роботи британського скульптора Аніша Капура, 
можна впевнено сказати, що дана тема в є ак-
туальною не тільки в наш час, а й була такою в 
минулому, і ця тенденція, напевно,  збережеться у 
майбутньому.
Важливість цієї теми полягає в певному способі 
переосмисленні природи нашої реальності, місця 
в цьому світі, безкінечному пошуку нових сенсів, 
які є каталізатором критичного мислення, значен-
ня якого важко переоцінити в умовах сьогодніш-
ньої реальності – світу, який змінюється щодня у 
нас на очах.
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такі теми були табуйовані та їм не надавали вагомо-
сті, робота з дослідженнями потребувала ретельного 
розширеного пошуку та аналізу. Відсутня достатня 
кількість матеріалів як і письмових так і візуальних,  
а ресурсами для дослідження стали інтернет-статті, 
сучасні видання та інтерв'ю самих художниць, зо-
крема книга «Чому в українському мистецтві є великі 
художниці» [20], статті Дослідницької платформи 
[12], стаття Катерини Яковленко та Галини Глеби [3],  
інтерв’ю Оксани Чепелик [13], стаття «Чому в Україні 
будуть художниці»[17]. 

РОЗДІЛ I. Українське мистецтво другої половини 
XX ст. крізь призму діяльності жінок-художниць. 
В XIX ст. у  мистецтво України жінка приходить і 
отримує визнання здебільшого через літературу. До 
того жінка могла бути музою, натхненницею, та без 
власної думки і права голосу. Художниці того часу 
походили переважно з заможних сімей та навчались 
приватно або закордоном. Перші спроби здобути 
більші права закінчувались поразками. Тоді Августа 
Кохановська намагалася отримати дозвіл працювати 
серед групи військових художників на передовій. 
Доступ до лінії фронту зазвичай обмежений за ген-
дером, а не професійними якостями чи реальними 
можливостями працювати в небезпечних умовах. 
Більшість із цих заборон чи обмежень придушували 
творчі амбіції авторок і витіснили їх із «елітного» чи 
«професійного» кола митців. 
Події та ідеї кінця 50-х - 70-х років у СРСР  свідчать 
про те що саме Людина, незалежно від статі та ген-

деру, і її людські цінності та ідеали набувають у цей 
час особливого значення для митців та мисткинь. 
Ідея про художника, що працює поза національними 
межами, державними кордонами та ідеологіями, 
близька до тих ідей, якій у 80-90х були описані як «кі-
берфемінізм». Він розмиває поняття статі та гендеру 
і діє у площині постгуманізму [9].
«Кіберпростір є філософським інструментарієм зро-
зуміти себе. Це не якийсь новий простір, це простір, 
який унаочнює логіку нашого існування. Йдеться про 
свободу вибору ідентичності, яку нам демонструє 
кібер-простір. Можливо навіть не так про свободу 
як про розуміння, може цієї свободи і немає. Але 
йдеться про розуміння того, що ми конструюємо 
свою ідентичність не тільки в віртуальному просторі. 
Ми завжди є кіборгами, наша ідентичність завжди 
сконструйована, в офлайні також. Тут кіберпростір 
просто є дзеркалом нас самих.» [9]. 
Ада Рибачук вважала що творчість потребує муж-
ності. Людина, а з нею і мистецтво — нелегкою 
ціною стає всемогутньою та вічною[20, c.25]. Жінкам 
доводилось працювати в парах з чоловіками, щоб 
мати право на публічні заяви про себе. Одною з ви-
значних подій на початку розвитку монументального 
мистецтва стала «Стіна пам’яті» (іл. 1). Цей проєкт 
авторства митців Ади Рибачук та Володимира Мель-
ниченка. Теми історичної пам’яті та забуття стали 
наскрізними для митців і знайшли своє втілення в 
найбільшому авторському проєкті на Байковому кла-
довищі, робота над яким тривала близько 20 років. 
Цей проєкт був дискусійним і його не раз намагались 

Сьогодні участь та важливість жінки у суспільстві, 
розвитку культури та країни є не менше важлива ніж 
чоловіча. Та це не завжди було так. Жінки заво-
йовували повагу та прийняття. Одним з важливих 
факторів та рушійних сил стала жінка у мистецтві. 
Адже мистецтво це спосіб говорити. У творчості 
українських художниць це неможливо не помітити. 
Українське мистецтво цікаве тим, що в Україні існує 
потяг до дослідження та бажання зрозуміти власні 
тенденції, саме тут можна шукати та відкривати щось 
нове. Тому те, що раніше вважалось не цікавим та не 
престижним, сьогодні в нових ситуаціях та реаліях 
стає перевагою.
Метою дослідження є зародження феміністичного 
руху в Україні та його вплив на українське мистецтво. 
Завданням цієї роботи є :
- дослідити вплив феміністичного руху на мистецтво; 
- розкрити проблему гендерної несправедливості; 
- проаналізувати твори художниць, які мали соці-

ально-проблематичний посил і описати принципи їх 
художнього розвитку;  
- дослідити питання та проблеми жіночого мистецтва 
сучасного світу; 
- розглянути тему проєкту «Внутрішній опір» як су-
часного концептуального мистецького твору.
Об’єктом дослідження є зародження феміністич-
ного руху в українському мистецтві в пострадян-
ський період.
Предметом дослідження діяльність українських 
художниць, що обрали тему фемінізму як наскрізну, 
включали гендерний посил у своїх роботах, зробили 
великий вклад в розвиток мистецтва.
Аналіз останніх досліджень. Працюючи над 
дослідженням і проаналізувавши останні джерела, 
що висвітлюють дану тематику, можна зробити 
висновок, що дана тема в наш час є дуже актуаль-
ною і з кожним роком її опрацювання стає все більш 
ґрунтовним. Враховуючи насамперед те, що раніше 

С о ф і я  Ф і г о л ь
Тв о р ч і с т ь  ч е р е з  п р и з м у  ф е м і н і з м у : 

з а р о д ж е н н я  т а  р о з в и т о к  ф е м і н і с т и ч н о г о 
р у х у  в  у к р а ї н с ь к о м у  м и с т е ц т в і

Іл. 1. Ада Рибачук, «Стіна пам’яті», 1968
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прикрити, і, зрештою, їм це вдалось і роботу було за-
лито бетоном. Правда, після кількох десятиліть одну 
частину роботи відкрили за ініціативою громадськос-
ті. Ада рибачу згадує у своїх записах як важко йшла 
робота над цим проєктом, через супротив який їм 
чинили під час праці над нею. Зображення художни-
ків 1960-х років починається зі слова «нескорений», 
що підкреслює чесноту художника, а не мистецтво. 
Художники тієї епохи були непереможними образа-
ми, наділеними надлюдськими героїчними якостями 
— внутрішньою силою, мужністю, наполегливістю 
і безстрашністю. Зрештою саме така людина, зда-
валося б, могла протистояти системі, репресивній 
політиці держави та відстоювати основні принципи 
— право на освіту, право на віросповідання, свободу 
слова й інші права і свободи громадян [20, с.25].
 Феміністична концепція 1990-х тяжіла до ідей україн-
ського модернізму. 
Кураторка феміністичної виставки «Рот медузи» 
Наталія Філоненко у своїй концепції підкреслила 
величезний ідеологічний розрив у тривалості фе-
міністичних думок за останні 70 років та різницю в 
інтерпретації «дореволюційного» та «незалежного» 
фемінізму. Повернення забутої української фемініс-
тичної ідеології до незалежної української культури 
спочатку втіленням образу емансипованих жінок.
«Фемінізм у нас залишається субверсивним понят-
тям, а отже, зважаючи на консерватизм українсько-
го суспільства, часто відкидається і зневажається», 
— саме так характеризувала сучасне українське 
художню нішу дослідниця феміністичного мистецтва 
та кураторка Оксана Брюховецька. Зазвичай питан-

ня «слабких» жінок не було проговореним і губилося 
серед стереотипів щодо «місця» і «ролі» жінки [11].
Свідомо до феміністичних тем підходила Оксана 
Чепелик. Коментуючи свої ранні роботи, художниця 
зауважила, що цікавилася темами «гноблення жінки 
чоловічим світом як носієм тоталітарного начала та 
світом політики як репресивним і маніпулятивним 
механізмом» [13]. Важливо було звернути увагу на 
больові точки, що тоді не було актуально, бо всі 
веселились, іронізували та намагались не порушува-
ти критичні питання. Художниця була чи не першою 
серед українок, в чиїх роботах був присутній фемі-
ністичний фокус.  Вона, одна з небагатьох, хто в той 
час позиціонували свою практику як соціально-кри-
тичну,  і лейтмотивом своєї творчості вона обрала 
власне фемінізм. Художниця ретельно пропрацьову-
вала образ жінки в пострадянському українському 
суспільстві, працюючи з тематикою об’єктивізації, 
гендерних стереотипів у патріархальному світі.
У 90-ті вона займалась не лише виставкам, але 
й  модними арт-колекціями. Наприклад інсталяці-
я-перформанс «Народження Венери» (іл. 2) була як 
інтегрована в тодішню індустрію моди, так і піддана 
критиці. У цьому проєкті напівоголені моделі про-
гулювалися подіумом із надувними конструкціями, 
схожими на раковини з поліетилену за спиною: 
художниця натякав на класичну історію Венери в 
такий вражаючий спосіб. За словами Чепелик, такий 
підхід передавав соціальну тенденцію тих років, коли 
жінка багато працювала, щоб прикинутися тендітною 
й необтяженою «богинею», а панцир за її спиною 
уособлював «дім», який вона «несла на спині». », не 

помічаючи цього, коли вона виконувала нібито при-
родну і майже непомітну жіночу роль у суспільстві.
«Пізніше, коли я показувала цю колекцію в галереї   
—  поглянула на це вже під іншим кутом. У фокусі 
опинилася необхідність жінки бути богинею. Суспіль-
ство вимагало, щоб вона відповідала цьому образу. 
Ось цей прозорий дім за її спиною виглядав ніби його 
не існує, але насправді все лягало на жіночі плечі. Я 
вже не кажу про те, що в модельному бізнесі жінка 
перетворювалася на товар. Це стало поштовхом 
дивитися в цей бік, заглиблюватися та розглядати 
роль жінки в суспільстві в інших робота.» - згадувала 
художниця [18].
Роботи художниці випереджують свій час за змістом 
і концепцією, дістають визнання закордоном і худож-
ниця стає учасницею різних резиденцій та володар-
кою міжнародних нагород. Її мультимедійна інста-
ляція "Генезис" (іл. 3), прем’єра якої була в США, 
між хмарочосами в Нью-Йорку, спричинила гучну 
дискусію. На проєкції було зображення немовля, що 
проектувалось на надувний дирижабль і символізу-
вало «деструктивний терористичний образ літака».  
Так художниця зверталась не тільки до тем фемініз-
му, але й цивілізаційних та суспільних проблем. 
Важливо звернути увагу на таку її роботу як відеоін-
сталяція «Очевидна невідворотність». В цьому проєк-
ті учасники розказують про свій перший  досвід, який 
часто був травматичним.  Між проєктом і з рухом 
«Me too»  можна провести паралелі. Проєкт склада-
ється з фотографій та інсталяції з двома відео, що 
знаходяться одне навпроти іншого, і на них демон-
струються дві версії — українська та американська. 

В обох відео герої проєкту на камеру розказують 
про свій перший сексуальний досвід. Високий рівень 
відвертості був присутній саме в американських 
інтерв'ю, натомість українці не дуже охоче говорили 
про щось особистісне та болюче,  випадки аб’ю-
зу. У США ж про це йшлося майже у кожній другій 
оповіді.  Учасники знали, що це публічний вияв, що 
буде виставлений на показ в галереї, та пішли на це і 
вирішили відкритись [18].
Роботи Оксани Чепелик залишилися непоміченими 
українськими студіями. Про художницю писали до-
слідниці, але в ґрунтовне дослідження це не вили-
лося. Зараз  учасниці "Дослідницької платформи" 
розкопували інформацію про художниць в результаті 
визріла книга "Чому в українському мистецтві є ве-
ликі художниці". Та Чепелик реалізовувалась там де 
була можливість, їздила на резиденції закордоном, з 
своїми фільмами та виставками. 
«Хроніки від Фортінбраса»— художній фільм, ство-
рений у 2001 році художницею Оксаною Чепелик на 
основі однойменних есеїв 1990-х Оксани Забужко. 
Центральний образ стрічки — поглумлена та при-
нижена жінка, котра уособлює Україну, її минуле та 
сьогодення. Фільм побудовано навколо протистоян-
ня жіночого — чоловічому, незалежного суспільства 
—радянському устрою. Проте сучасним молодим 
глядачем побачене сприймається як вигадлива й 
театралізована гра [20, с.140].
Фільм адаптований за історичними обставинами, 
в цьому випадку жінка, як алегорія держави, стає 
жертвою ганебної гри діячів історії. Саме розбіжно-
сті в контексті, нерозуміння причинно-наслідкових 

Іл. 3. Оксана Чепелик, Проєкт "Генезис", афіша виставки "Арт + фемінізм 2020"Іл. 2. Оксана Чепелик, «Народження Венери», 1995
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історичних зв’язків, поява опозиційних об’єднань 
різних поколінь українців впливають нині не лише 
на інтерпретацію конкретних художніх творів, а й на 
сприйняття національної історії. 
За хроніками Оксани Чепелик, десь між німою траге-
дією та польотом людей в космос, у Куренівському 
пологовому будинку народилася дівчинка — симво-
лічна героїня майбутнього у фільмі. Цікаво, що біо-
графічні дані художниці співпадають з її героїнею. Це 
дозволяє говорити якщо не про автобіографічність 
фільму, то принаймні про те, що художниця взяла за 
приклад жінок власного покоління, які народилися за 
радянської системи, відтворила суспільну свідомість, 
яка здобувала самостійність в час незалежності. [5]
За сюжетом фільму, жінка в костюмі з папкою в руці 
потрапила на територію заводу, де її два виродки 
підвісили ланцюгами у повітрі (іл. 4). Протягом філь-
му вони знущались над нею різними способами. Це 
стало метафорою течії радянської 70-річної системи 
в історичному суб’єкті України.
Завершується стрічка ритуальною ходою дівчини, 
одягненої у білі шати, з довгими косами та вінком із 
лілій. Одразу за ними стояли два дерев’яні вози із 
запаленими свічками на довгих косах. Вони запа-
лили полум’я за спиною героїні і стали втіленням 
апокаліптичних думок наприкінці тисячоліття.
Жіночий образ у фільмі «Чепелик» нашарував 
три українські культурні символи жіночих втілень: 
монумент «Батьківщина-Мати»,  мозаїку «Нерухома 
стіна», а також етнографічний архетипний образ 
жінки-Берегині.
Безсмертний образ Батьківщини-матері став світ-

ським і символічним втіленням Радянської держави. 
Цей символ вітали і активно пропагували замість 
культу Божої матері, став релігійним втіленням 
концепції жінки у воєнний та післявоєнний період. 
Третя етографічна форма– Берегиня – національне 
втілення берегині роду, яке пов’язане з відроджен-
ням нації, відродженням патріархальної традиції 
та здобуттям незалежності. Саме образ Берегині 
замінив радянську ідеологічну батьківщину-матір і 
став невід'ємною частиною пошуку українців нової, 
національної ідентичності. Через нашарування 
жіночих символів образи головної героїні фільму 
та особливо жінки 1990-х років, були психологічно 
придушені та економічно контрольовані, а також 
були запрограмовані на виживання в тодішній ситу-
ації подвійних стандартів гендерної рівності Радян-
ського Союзу [20, с. 143].
Чепелик спеціально посилає на тортури свою 
героїню, щоб посилити протистояння між статями. 
Понівеченим і приниженим художниця показує типо-
вий архетипний  образ Берегині українських селян-
ських традицій. Безвольну й пасивну батьківщину 
вона пояснювала як несвідоме підкорення тиранії. А 
богоподібну Оранту осквернила нагота. Остаточний 
образ героїні, одягненої в білий халат і з полум’ям, 
відображає ці три образи одночасно. Крім того, ці 
зображення також розповідають про самоідентич-
ність українських жінок на зламі століть.
У «Хроніках Фортінбаса» художниця зображує серію 
буквальних і метафоричних актів насильства над 
жінками, які у фільмі розглядаються як продукт істо-
рії та випливають із років тоталітарної жорстокості та 

приниження. Тіло у фільмі відображає культуру і по-
літику. Його мордування стає найдієвішим способом 
до послаблення рефлексій суспільства, до здатності 
розуміти власну історію [20 с.146].
Очевидно, це відкриває перед нами дещо інше 
питання забуття травми, до якого апелюють пись-
менниці Оксана Забужко, Соломія Павличко у своїх 
текстах, а Оксана Чепелик  у своїх фільмах. «Минуле 
запам’ятовується нам не таким, яким було насправ-
ді, а таким, яким ми його побачили» [7, с.77].  
Чепелик пояснювала, «що в українській демокра-
тичній традиції жінка була освічена і мала рівні права 
з чоловіком, ієрархічні зміни були накинуті під час 
колоніального періоду. Трагедія України-колонії, 
яка завжди була на периферії, об’єктом чиїхось дій, 
транслюється через приниження жінки, яка підда-
ється впливу і насильству, як в узагальнюючому 
метафоричному плані так і в особистісному. Тіло 
жінки – справді тіло політичне» [12].
Певну небезпеку вбачаємо у тому, що образна 
виразність Забужко і Чепелик була занадто пере-
насичена натуралізмом, метафорами страждань й 
трагічності. Очевидно, що у літературі навчальної 
програми школярів досі присутній образ приреченої 
долі. Як результат, те, що повинно було розвінча-
ти образ «сестри-житниці» в українській літературі 
періоду незалежності, з погляду сучасника — тільки 
підтверджує моду на мучеництво і сентиментальне 
хуторянство у корпусі української інтелектуальної 
думки пізньорадянського та ранньонезалежного 
періодів [20, с. 146].
У 90-ті митці не любили слово "художниця".
Реакція в Україні на роботи Чепелик була неоднозна-
чна. Наприклад, на виставці "Народження Венери" у 
Центрі сучасного мистецтва “Славутич” були оплески 
та аншлаг. Туди прийшли всі бо це було актуально і в 
трендах. Феміністичну складову даного проєкту при-
ймали не всі і у більшості вона викликала роздрату-
вання. Навіть художниці у 90-ті роки теж не усвідом-
лювали цієї необхідності. Воани вважали гендерний 
посил як ознаку певної вторинності. Якщо комусь 
приписували слова "художниця" або "феміністка" 
означало що таке мистецтво не зовсім справжнє, а 
більше нішеве [18].
Сама художниця зауважувала, що в той час всі хоті-
ли конкурувати на рівні з чоловіками, тому їм дово-
дилось відмовлятись від тем фемінізму, навіть якщо 
вони були яскраво присутні у їхній творчості. Тоді 
було негласно прийнято думати, що художниця – це 
про щось другорядне, а художник – це про поважне і 
справжнє [18]. 
На думку Чепелик, українські  мисткині мають 
самі прийти до феміністичної теми, ніхто не має їх 
наштовхувати, тоді це буде їхній персональний про-
єкт, а не модна тема, яку підтримують грантодавці.
Тема фемінізму і досі проглядається у роботах 
художниці. Вона далі працює в творчому напрямі 
соціальної критики, але фемінізм у її практиці  трохи 
посунули проблеми цифрової тоталітарності, вірту-
ального контролю, кіберпростору [13]. 

РОЗДІЛ II. Феміністичний фокус в творчості 
художниць  пострадянського періоду.
Разом із соціально-економічним колапсом 1990-ті 
роки ознаменувалися появою нової масової куль-
тури, яка спиралася на кліше ЗМІ та характеризу-
валася підвищеним інтересом до моди, тенденцій, 
західної культури та сексу. В культурі та суспільстві 
на сприймання оголеного образу тіла вплинула 
хвиля сексуальної революції, яка саме і прийшла з 
затримкою на пострадянський простір. Оголеність 
тоді асоціювався з ідеями свободи,  а порнографія 
та еротика – із незалежністю та радикальністю. Під 
цим впливом, медійний ринок сформував запит на 
комерційну фотографію, яка мала попит саме через 
еротизовані образи [3].
Та, досліджуючи творчість художниць, переважна 
більшість художніх «феміністичних» робіт початку 
1990-х переважно ситуативні та інтуїтивні [20, с. 34], 
справжній посил у мистецтві починається скорше 
з нульових і триває досі. Враховуючи давні традиції 
української сім’ї, дійсно не модна сказати що жінка 
була ущемлена чи дискримінована, а радше навпаки. 
Ущемлення прийшло більше з радянськими роками 
та пострадянським відродженням.  Враховуючи всі 
події можна помітити як насправді було мало відомих 
художниць що говорили про ці проблеми та як важко 
було жінці заставити чути її голос. В 2 половині 90-тих 
феміністичний рух в Україні набув значного поши-
рення.  До останнього часу розвиток жіночого руху в 
Україні зображував різновид розвитку громадських 
організацій, що виходить з актуальних для певного 
історичного періоду та конкретних суспільних запи-
тів, а не з нового для всієї історії людства розуміння 
леґальних прав. Саме цим цей вид жіночого руху 
відрізняється від фемінізму англо-саксонського типу, 
який розвивався в правовому суспільстві й тільки в 
такому суспільстві міг з'явитися. Український фемінізм 
намагався відстояти права жінок в українському гро-
мадському житті. Він не був орієнтований на глибинну 
феміністську перебудову всіх суспільних відносин [6].
В одному проміжку часу Оксана Чепелик та Ірина 
Ластовкіна створили досить схожі витвори мистецтва, 
в яких були представлені металеві жіночі сукні, які 
можна було розглядати як форму чи «своєрідну соці-
альну клітку, в якій існувала жінка»[3] (іл. 5, 6). Ство-
рена для виставки «Рот Медузи» робота Ластовкіної 
підіймала жіночі мрії про сукню, і ця робота з часом 
сприймалась як візуалізація дезорієнтації у системі 
тогочасних цінностей, хоча художниця в цій роботі 
зіставила жіночу крихкість із металевим жорстким 
каркасом. «Мадам Батерфляй» стала останньою ро-
ботою Ластовкіної в галузі сучасного мистецтва [8].
Несподівано художниця покинула  художню діяль-
ність в сучасному мистецтві. Наподив це не виклика-
ло критику чи неприйняття, а Ластовкіна напротиріч 
одержала позитивні рецензії від художньої спільноти. 
Проте художниця обрала стабільний заробіток як 
вихователь і реставратор, що дозволило їй поповни-
ти сімейний бюджет та підтримати свого чоловіка, як 
художника, в подальшій творчості.

Іл. 4. Оксана Чепелик, Кадр із фільму «Хроніки від Фортінбраса», 2001
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У розповіді Ластовкіної простежується загальна 
тенденція того періоду, яка стосувалась не лише 
згаданих у цьому досліджені творців, але й тих  хто 
власне і не повернувся до своєї художньої практи-
ки. В ті часи «катастрофічні економічні обставини 
сформували новий тип жінки, яка одноосібно взяла 
на себе відповідальність за фінансове благополуччя 
своєї сім’ї, часто закидаючи свою самореалізацією, 
і водночас поєднуючи стереотипні чоловічі та жіночі 
соціальні ролі» [3].
Київська художниця Тетяна Гершуні у мальовничому 
диптиху «Данина Пазоліні» та «Гершуні»  зообразила 
центральну фігуру - оголеного чоловіка, що лежав на 
ліжку. На одній частині диптиха ми бачимо безликого 
персонажа, який читає книгу, лежачи під ковдрою. З 
іншого боку, той самий голий персонаж зображений, 
спираючись на коліно, зі схиленою головою, широко 
розставленими ногами і його статеві органи показані 
у найдрібніших деталях. Між тим, у каноні живопису, 
встановленим радянським устроєм,   ліжко було 
інтимним місцем, і тому не підлягало розкриттю. 
Робота із табуйоманими образами дуже співзвуча-
ла з одночасним відходом художників того часу від 
академічного живопису. 
Художниця намагалась створити поетичний та 
об’єктивізований, часом жіночний образ чоловіка, 
водночас зберігаючи чоловічі риси. Характер у творі 
художниці наділений рисами слабкості, ніжності, 
сентиментальності, жіночності і покорності.  Тому 
художниця показує нам образ, який не звикли бачити 
чи сприймати чоловіки. В  ніякому разі ці роботи не 
можна тлумачити як претензію на об’єктивізування 
чоловіка жінкою чи натурника художником. У твор-
чості Гершуні оголеність є насамперед втіленням 
приватного, а не публічного. Неправильне тлумачення 
твору нашими сучасниками підіймає глибше, теоре-
тичне і навіть етичне дослідження сучасного трак-

тування художніх творів. Історик мистецтва Юрген 
Гартен слушно зазначив у своїй статті про радянську/
пострадянську перехідну зону в статті «Вісім штампів 
у паспорті…», що «проблема полягає у тому, наскіль-
ки ми, інтерпретуючи ті чи інші знакові системі, готові 
й спроможні виходити з їхнього власного контексту, 
перш ніж порівнювати їх між собою» (16). Зрештою, 
існує певна загроза, що в процесі переосмислення 
ненаписаної історії українського мистецтва ми вийде-
мо за межі ідеї та дійдемо до неправильних тлумачень 
і спотворення історіографічних даних загалом. Така 
тенденція проглядається не тільки у мистецтві, а й в 
різних галузях і будь-яке публічне висловлювання, 
словесне чи образне, може інтерпретуватись в зовсім 
інше русло, поза ідеєю його творця.
У аналізі українського мистецтва Оксана Брюховець-
ка зробила спробу перечитати певні твори через 
феміністську призму і бачить перші спроби зруйну-
вати канонічну маскулінність у напівголих моряках 
у пачках, показаних у відео «Голоси любові», зняте 
Арсеном Савадовим та Георгієм Сенченком. Такий 
підхід існує, але нові інтерпретації часто суперечать 
контексту роботи та практиці авторів. Куратор Марта 
Кузьма в анотації до виставки трактувала цю роботу 
як феміністську. Проте маскулінність у відео також 
є репрезентацією радянської тоталітарної системи. 
Воно є алюзією на сприйняття пострадянським гля-
дачем балету «Лебедине озеро» як спробою приду-
шення медіа у випадках політичного колапсу, а гро-
тескність усього шоу має на меті викликати відчуття 
абсурдності цього історичного явища.  Тому, якщо 
вийти за межі політичної конотації, цей твір навряд чи 
можна трактувати як пов’язаний із феміністичною чи 
гендерною заявою в мистецтві, хоча він і демонструє 
дуже типові формальні риси цих тем [3].
Як вже згадувалось вище, феміністська парадигма 
1990-х років тяжіла до ідей українського модернізму, 

ключем якої Соломія Павличко вважала україн-
ську інтелектуальну думку рубежу ХІХ ст., яка вже 
була просякнута ідеями рівності й емансипації. До 
спогадів про останні дореволюційні феміністичні події 
1916 року для своєї концепції виставки звернулася 
й Наталія Філоненко, яка була куратором виставки 
«Рот Медузи» у 1995 році [19]. Кураторка вбачала та 
наголошувала на великому ідеологічному розриві у 
плинності феміністичної ідеї та різницю між інтерпре-
таціями «дореволюційного» та «незалежного» фемі-
нізму в Україні. Власне образ емансипованої жінки 
дозволив повернути феміністичну тему в мистецтві 
вже в незалежну українську культуру. 
Реальна знакова ситуація, яку можна розглянути це 
фрагмент  інсталяції Іллі Чічкана «Молоко за шкоду». 
На чоловічому піджаку була зображена культова 
постать київської арт-сцени  1990-х років, амери-
канський мистецтвознавець і куратор Марта Кузь-
ма, яка працювала директоркою Центру сучасного 
мистецтва Сороса в Києві. У творі Чічкана розгор-
талась тема роботи в тоталітарному суспільстві, і, 
зокрема, праці жінок-швачок. Проєкт складався із 
суконь, прикрашених портретами Мао Цзедуна та 
Йосипа Сталіна. Художник пошив собі жіночі піджа-
ки, а також два чоловічі піджаки з фото-друком, на 
яких зображені художниця Тетяна Гершуні, одягнена 
в хустку і покірно схилена над швейною машинкою, 
і Марта Кузьма. Образ Кузьми був самобутнім не 
лише формальними рисами. Сам митець одягнув 
піджак із зображенням обличчя Кузьми, надаючи 
проєкту перформативної складової, що додало 
сприйняттю образу Кузьми символічний погляд 
збоку. Його вчинок став «авторською метафорою 
наступально-незалежного образу американки на 
противагу радянському, пост-домостройному упоко-
ренню жінки працею»[3]. Звичайно такий вчинок був 
здебільшого зумовлений суспільством, яке запрова-
джувало певний вектор до ідей гендерної рівності та 
самореалізації. У розпорядженні Кузьми був якісно 
інший професійний апарат, що дав їй можливість 
практично самостійно впливати на мистецтво та його 
прогресивний розвиток в Києві 90-тих. Вона допо-
могла приблизити практику митців до тем, близьких 
західній культурі. Наприклад, у проєкті «Молоко 
за шкоду» Чічкан не звертався до проблеми куль-
тивування моди, оскільки сам був епігоном моди і 
використовував її як інструмент художньої вираз-
ності. Проте він сам пояснює концепцію роботи як 
феміністську, таким чином поміщаючи певний соці-
ально-критичний фокус, чужий власному мисленню 
митців того часу [3].
Важливість вивчення Кузьмою української фемі-
ністичної дискусії виходить за межі її світогляду, 
професійних переконань та її загальної біографії 
як прикладу емансипованої українки, яка вносить 
нові ідеї з-за кордону та представляє саме їх втілен-
ня. Дуже важливою є систематична кураторська 
та мистецька робота Кузьми у сфері становлення 
українського соціально-критичного мистецтва та 
розробки феміністичної тематики 1990-х років. Вона 

брала безпосередню участь у перших феміністичних 
виставках Києва часів незалежності; зокрема, вона 
організувала фотовиставку Діани Ньюмаєр  «Груди 
метро»  та підтримала колективну виставку «Рот 
Медузи» [19].
На культурне та суспільне сприйняття образу тіла 
вплинула відстрочена хвиля сексуальної революції, 
що увійшла на пострадянський простір. Оголеність 
тоді ототожнювалася з ідеями відкритості та сво-
боди, а порнографія та еротика ототожнювалися 
із сексуальною привабливістю, незалежністю та 
радикалізмом. Піднявшись на цій хвилі, медіа-ринок 
сформував попит на комерційну фотографію, яка 
використовує саме еротичні зображення [3].
Фотограф Микола Трох у своєму арт-маніфесті про-
блематизував це питання так: «Чимало моїх колег, 
відчувши запах грошей, ринулись у рекламну фото-
графію. Вона не тільки створює викривлену, вигада-
ну, ілюзорну картину світу, у ній є елемент фашизму, 
дискримінації тих людей, чиї форми не відповідають 
стандартам топ-моделей. Якщо я усвідомлюю це, то 
повинен створювати антирекламну фотографію, най-
більш правдиво фіксувати реальність у її негероїчно-
му, непоказному прояві, зображати, якщо бажаєте, 
ординарних людей» [15].
За словами історика мистецтва Тетяни Жмурко, 
Трох уникав у своїй творчості як чоловічого, так і 
жіночого тіла. Його наскрізною темою було оголене 
тіло у фотографії, яке він прояснював як колективне 
суспільне тіло. І, з впевненістю фотографа, він зо-
бражував його так, як звично для надмірно-штучного 
порнографічного середовища. Для Троха «порногра-
фічність стала художньою мовою та інструментом 
ідейної виразності» [10].
На той час художниці намагались зображувати своє 
власне тіло через інші  художні виражальні засоби, 
на відміну від «чоловічого бачення». Вони бачили 
тіло насамперед як сукупність людських якостей, 
емоцій та особистих переживань, що містяться в 
певній фізичній формі. У живописі «Червона серія» 
Яни Бистрова показує свою травматичну історію 
розлучення художниці з партнером. Вона предста-
вила напівоголених жінок з не зовсім пропорційними 
частинами тіла, що символізували та зображували 
пережиті внутрішні травми. Бистрова намалювала 
своїх подруг-художниць і ледь не розчинила їх на аб-
солютно червоному фоні її живопису . Так художниця 
звернулася до загальнолюдських цінностей і, ймовір-
но, вийшла за межі фокусних меж феміністичної чи 
гендерної тематики в мистецтві. При цьому художни-
ця Марина Скугарєва використала образ «ліричного 
жіночого тіла» як давню європейську традицію в 
мистецтві, а при створенні своїх картин доповнила 
живопис ручною вишивкою. У практиці авторки 
спостерігаються так-звані кліше щодо «жіночого 
мистецтва»: жінки зображують жінок за допомогою 
«жіночого матеріалу». Однак у серії робіт «Добрі 
домогосподарки» художниця зобразила роздягнутих 
до гола жінок на фоні повідомлень з онлайн-форумів 
на жіночу тематику, до яких, поряд з обговоренням 

Іл. 5. Оксана Чепелик, “Одяг-притулок”, 1996 Іл. 6. Ірина Ластовкіна, «Мадам Батерфляй», 1995
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домашнього насильства та психологічних конфліктів, 
входять коментарі учасників кулінарних та мод-
них форумів. . Цікаві та водночас рутинні ракурси 
персонажів Скугарєвої різного віку та зовнішності 
формують віртуальну галерею домогосподарок 
як нової соціальної групи, яка чітко окреслилася в 
українському суспільстві наприкінці 1990-х - початку 
2000-х років [3].
Насправді перенасичення «оголеності» у мистецтві 
дев’яностих не є провокацією, а радше реакція на 
роки  радянських заборон. Власне голе тіло  стало 
матеріалом для дослідження, і набуло власної інди-
відуальності. Художники використовують оголеність 
як метафору свободи, незахищеності чи людини 
без стереотипів та ідеологій. У складних політичних, 
соціальних і культурних ситуаціях індивідуальність 
та особистий простір є важливими цінностями, 
набутими в пострадянську епоху. Українські митці 
замість радикальних гасел і феміністичних арт-мані-
фестів обрали втечу в себе, закриття в особистому. 
Боротьба  велась не тільки за гендерну рівність, а й 
за право на власну індивідуальність, приватність та 
інтимність, замість публічних і офіційних виступів.
Варто згадати про цікаву думку Джо Анни Ісаак що 
до ототожнення жіночого з реакційним призводить 
аж ніяк не так звана «внутрішня сутність» жінки, а її 
місце та роль у суспільстві. Таку ж реакцію спосте-
рігала і Соломія Павличко, яка наголошувала, що 
болісна адаптація феміністичних ідей у незалежній 
Україні була викликана агресивним та реакційним за-
хідним феміністським рухом 1970-х років. Очевидно, 
що тогочасні популісти цим фемінізмом «залякували» 
електорат, щоб зберегти звичний і комфортний для 
них образ жіночності. Павличко детально описала 
проблему забуття культурного змісту через ідеоло-
гічно спотворені в радянські часи і оманливі у 1990-х 
інтерпретації фемінізму. Це було фактичною причи-
ною неприйняття, а точніше, банального незнання 
власного історичного минулого українськими жінка-
ми, хоча це минуле пов’язано з набагато глибшими 
коріннями фемінізму в Україні, ніж це може здатися 
сьогодні. За відсутності глибоких теоретичних знань 
із цього питання серед широких верств населення 
саме професійна та авторитетна критика, особистий 
приклад культурних активістів сформували худож-
ні та соціальні прояви феміністичного мистецтва в 
Україні 1990-х років [11].
Важливо сьогодні для нас є зберегти і зафіксувати 
ту діяльність художниць в публічних архівах, поки це 
не втрачено. Адже феміністична тема як наскрізна 
була присутня ще задовго до її «популярності», але 
на жаль багато даних є втрачено, не зафіксовано чи 
зацензурено. Очевидно, що цікаві і успішні худож-
ниці були, тому варто поповнювали нашу українську 
культурну історію цими значимими особистостями. 
Вагомим є огляд тогочасної авторської практики та 
врахування суспільно-політичних умов, щоб розши-
рити це поле та правильно окреслити формування 
тих чи інших ідей в українському суспільстві. Зви-
чайно в дослідженні згадані далеко не всі художниці 

дев’яностих, але окреслено найпоширеніші теми в 
мистецькій практиці того часу. Це один із засобів 
вивчення українського мистецтва крізь призму фемі-
ністичної оптики.

РОЗДІЛ III. Гендерний дискус у сучасному 
українському мистецтві. Концепція авторської 
композиції «Внутрішній опір».
Куратори 2000-2010-х років були вражені ради-
кальною гендерною дискримінацією в суспільстві та 
ігнорували феміністичні теми, які явно були присутні 
в українському мистецтві. Художниці, які розуміли 
ситуацію, трималися подалі від феміністичної рито-
рики, розділ навіть якщо вони робили проєкти на 
гендерну тематику. Наслідки гендерної дискримінації 
для художників є серйозними, глибина та тематика 
їхніх робіт не знайшли належного резонансу. У 2012 
році громадське угрупування «Феміністична Офензи-
ва» організувало проєкт «Жіночий цех» – це відкрита 
творча майстерня для художниць і феміністок по-
страдянських країн. Вони творили та висловлювали 
свою думку щодо важливих суспільних проблем, 
таких як  гендерне насильство, материнство, нерів-
ність, репродуктивність.
 Метою проєкту було «створити простір, який поси-
лить жіночі голоси, буде їх підтримувати, створить 
таке безпечне місце, де не страшно бути жінкою, не 
соромно говорити про свої думки і проблеми, про 
власний особливий жіночий досвід, де художниця 
позбавиться страху бути висміяною за апелювання 
до жіночності, яку вважають настільки незначною в 
нашій культурі» [2]. Надалі цей простір розростався і 
ставав все впливовішим.  
Події Євромайдану та війна на Сході призупинили 
призупинили публічні дебати щодо прав жінок. Але 
з іншого боку, криза спонукала жінок колективно 
брати участь у волонтерських рухах та охоплювати 
громадськість. Жінки почали розуміти своє стано-
вище, гостро відреагували на проведення гендерної 
дискримінації, почали піднімати тему дискримінації в 
пресі. Тому після подій 2014 року інтерес до фемі-
ністичної тематики зріс, а також зросла обізнаність 
громадськості щодо цих проблем.
Великий внесок в розвиток феміністичної темати-
ки зробила діяльність Дослідницької платформи 
PinchukArtCentre, які вивчають мистецтво жінок та в 
2019 видали книгу «Чому в українському мистецтві є 
великі художниці». Незважаючи на численні пере-
моги у феміністському наступі, все ще існує напруга 
навколо феміністичного українського мистецтва. На 
жаль, такий творчий шлях в українському та світово-
му контексті  все ще перебуває в небезпеці сегре-
гації. Це породжує страх, самоцензуру, уникання, 
упередження . Ігнорувати фемінізм вже не виходить, 
але й прямо звертатись до феміністичної риторики 
не всім хочеться, адже це здається табуйованим не 
авторитетним.
Зараз відбувається дуже багато важливих рушій-
них подій для поширення тематики і українських 
художниць, що заслуговують на визнання і рівність. 

Наприклад, кураторська виставка Оксани Брюхо-
вецької в Київському центрі візуальної культури має 
методи, спрямовані саме на феміністичних крити-
ків, дослідницька платформа PinchukArtCentre, яка 
вивчає жіноче мистецтво, зробила великий внесок 
у розробку феміністичної тематики, у 2019 році ви-
дала книгу «Чому в українському мистецтві є великі 
митці», а виставки феміністичної тематики чи суто 
жіночі проєкти все частіше присутні в полі україн-
ського мистецва.
Феміністичне мистецтво – це нова форма вирішен-
ня проблеми жіночого самовираження, досвіду та 
вразливості. Мистецтво може бути простором для 
мислення та критичної рефлексії, способом звільнен-
ня, місцем, вільним від влади та тиску, або місцем, де 
можна виразити себе, не боячись бути відторгнутим. 
Проєктування об’ємно-просторової композиції 
«Внутрішній опір» є  частиною феміністичної концеп-
ції. Сама інсталяція символізує жінок-художниць які 
боролись за своє право бути почутими. Проєктуван-
ня та реалізацій продумані до найменших деталей і 
представляють собою глибоко продуману компози-
цію. Ця робота перегукується з роботами художниць 
які задовго до нашого часу виносили теми гендерної 
нерівності та зображали такі складні проблеми у своїх 
роботах. Натхненням до цієї композиції стали мону-
ментальні, концептуальні роботи українських худож-
ниць, які задовго до нашого часу намагались донести  
соціальні проблеми через свою творчість.   А також 
розкрити свою жіночу силу та важливість їх голосу.
Самі предмети є високоякісними скляними скульпту-
рами, що виконані в гутній техніці. Пластика об’єктів 
є плавною, розважливою та водночас рішучою, 
колір першочергово асоціюється з таким стереотип-
ним баченням «жіночного». Об’єкти знаходяться в 
так-званих обмеженнях, до яких апелює сама сітка 
через яку вони прориваються. Деякі великі, деякі 
сховані, деякі не цілісні. Ідея проєкту показати осо-
бисті асоціації на тему українських жінок у мистецтві 
і розкрити глибину цієї теми, зацікавити оглядача. 
Така інсталяція вписується в реалії української куль-
тури, адже саме зараз мистці намагаються підіймати 
такі складні теми і доносити їх до суспільства через 
свою творчість. 
Ідеєю цього проєкту є те, як особистість протисто-
їть навколишньому світу, на прикладі своєї наукової 
роботи я прив'язую це до теми жінок у пострадян-
ському просторі. Сама композиція складається з ба-
гатьох пластичних фігур, розташованих на великому 
просторі, який заповнює велика сітка
Для сучасного мистецтва характерно вже не 
намагатись повністю використати всі декоративні, 
пластичні, технічні властивості матеріалу, а навпаки 
знайти щось одне, зате особливе, розглянути ма-
теріал в іншій перспективі, зацікавити.  Звичайно це 
зумовлено саме тим що такий матеріал як скло має 
вдосталь не повністю розкритих різноманітних бага-
тих художніх ефектів. Для успішності такого підходу 
звичайно потрібно до найменших деталей розробити 
ескіз, продумати послідовність, а талант художника і 

майстра дасть цьому витвору мистецтва життя. 
Підчас розробки даної композиції було проведено 
багато підготовчих робіт і вони вимагали достатньої 
кількості уточнень і виникали певні небезпеки. Але 
вдалось дійти до заключної форми і досягти плас-
тичності і виразності композиції.
Звичайно такий матеріал і техніка диктують свої умо-
ви, адже скло має свої властивості, які інколи дуже 
важко передбачити.  Це відрізняє гутну техніку від 
декорування скла в твердому стані. Власне здатність 
пропускати світло  передається якнайкраще в цьому 
проєкті, і показує що важливий не тільки сам об’єкт 
а і його представлення, навіть тіні можуть стати 
предметом мистецтва.
Через саме цей матеріал передається символічний 
внутрішній опір, завдяки фактурі об’єктів. Форма є 
аморфною, адже використовувалась техніка віль-
ного видування, завдяки цьому досягнуто найвищої 
пластичності.  Саме така форма перегукується з 
пластичністю жіночого тіла. 
Завдяки дослідженню можна сказати, що в даній 
роботі простежуються тенденції феміністичного 
дискусу українського мистецтва та необхідного для 
нашого часу гендерного фокусу, що сприяє розвитку 
і актуалізації даного виду мистецтва та підкреслює 
важливість ролі жінки в українській культурі.

ВИСНОВКИ 
Мистецтво через призму фемінізму свідомо спря-
моване на те, щоб жіночі голоси почули. У всесвіт-
ньому мистецтві цей рух почався ще у 60-ті роки, 
але в Україні став реальним лише в 90-ті. З історії 
відомо що українських художниць завжди оточувати 
різноманітні творчі особистості, такі як драматурги, 
поети, актори та музиканти. Але, наприклад, жінка 
ні разу не посідала місце ректора навчального 
закладу, за час існування Національної академії 
образотворчого мистецтва та архітектури. Логічно, 
це пов’язано з низкою факторів – політичними, істо-
ричними та паралельно домінуванням консерватив-
них поглядів у суспільстві. 
На основі цього дослідження можна зробити висно-
вок, що українська культура віддзеркалює світові 
тенденції та продовжує розвиватись в феміністич-
ному ключі адже ця тема є як ніколи актуальна і для 
нашого суспільства. Українські художниці давно 
піднімали гендерні питання і пропагували фемінізм 
через свою творчість. Однією з ключових особи-
стостей в цій ніші мистецтва є Оксана Чепелик, що 
обрала цю тему як наскрізну, задовго до її популяр-
ності. І її творчість є надзвичайно цікавою для дослі-
дження. Великий внесок зробили також жінки з До-
слідницької платформи та фонду PinchukArtCentre, 
що розкрили цю тему глибше у своєму виданні 
«Чому в Українському мистецтві є великі художни-
ці». Зважаючи на заперечення цієї теми в Україні і її 
пізній прихід на наші території, тема мало розкрита. 
Сьогодні багато художників, дослідників та курато-
рів зацікавлені в поширенні такого роду дискусій. 
А українські дослідники все частіше вибирають цю 
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нішу у мистецтві для наукових досліджень. 
Треба зазначити, що українські художниці повинні не 
піддаватись тенденціям чи моді, а працювати з такою 
темою лише заради власного потягу і персональної 
зацікавленості. Тільки тоді дана тема може широко 
відкритись для суспільства і тоді митець може дійсно 
зацікавити своїм творчим підходом. 
Це дослідження базується на розгляді багатьох 
інтерв’ю та статей, адже існує брак ґрунтовного 
матеріалу на цю тему. Відсутній широкий аналіз цієї 
художньої течії, тому що мистецтво через призму 
фемінізму тільки розвивається в Україні.  Гендерна 
несправедливість у мистецтві досі виражається, не 
обов’язково не достатньою кількістю жінок у мисте-
цтві, а також такими факторами як те коли чоловіки 
намагаються говорити про феміністичне мистецтво 
чи намагаються курувати виставки з такою тема-
тикою, чи в історичному плані жіночому мистецтві 
приділяється не так багато уваги, зате чоловіки 
художники досліджуються більш глибоко і присутня 
достатня кількість матеріалів по їхній творчості.
На даний момент дуже багато спекуляцій і досі при-
сутнє певне несприйняття даної тематики. Тому нам 
потрібні більш розширені дослідження в цій галузі і 
особлива увага художницям, що давно заявляються 
про свій феміністичний фокус. 
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для творчості на основі творів митців 20-21 століття;
- розглянути поєднання листового скла та текстури у 
творчості митців;
- створити об'ємно-просторову композицію вико-
ристовуючи експерименти з текстурами в контексті 
листового скла.
Об’єктом дослідження є експеримент у творчості 
митців, які працюють з авторським склом.
Предмет дослідження виступають візуальні вла-
стивості різноманітних текстур у авторському склі.
У пошуках інформації про сучасних митців у напрям-
ку художнього скла було досліджено веб сторінки на 
яких представлені їх біографія, хронологія створення 
робіт та коментарі що до власного розвитку, роботи 
з матеріалом, творчого натхнення. Інформація 
не завжди була розгорнута в повному обсязі, чи 
необхідна для дослідження. В такому випадку, було 
звернено до відеоджерел в яких були взяті інтерв'ю 
в художників, де вичленялась недостача. 
Для аналізу роботи з матеріалом було обрано 4-х 
художників, які використовують скло , текстуру та 
інсталяцію для виразу матеріалу як своє бачення 
мистецтва у художньому склі.
У доповіді С.Гукіної ми знайомимось з хронологією 
започаткування студійного руху як мистецьке гутне 
скло. В матеріалі йшлось про повернення інтересу 
до таких ремесел, як кераміка, ткацтво, метало-
обробка в США. Проте, скло чекало кінця 1950-х 
років, щоб у 1959 році на конференції Ради амери-
канських ремесел обговорювався стан справ і мож-
ливості розвитку студійного скловаріння, тобто мож-
ливість продування скла,  як мистецтво, в приватних 
студіях. Ознайомившись зі статтею Гуркіної Наталії   
«Ремесло, мастерство, искусство: художественное 
стекло Дэйла Чихули» дало змогу ознайомитись з 
біографією та творчим шляхом Дейл Чіхулі. Як він 
йшов до своєї мети, та як він втілював свої прагнен-
ня. Як зароджувався студійний рух гутного скла, та 
як розвивалась власна майстерня художника. 
У автобіографічних джерелах митців, ми дізнаємось 
чим кожен художник відрізняється, як проходять 
етапи роботи та чим вони надихаються.
В ознайомлені Шайни Лейд на її веб-сайті окрім біо-
графічних моментів було оглянуто її серії робіт. Увагу 
привернула саме серія "Wind & Water", яка заохопи-
ла своєю особливістю (на фоні) скляного мистецтва.
Проаналізувавши наукову та публіцистичну літе-
ратуру, пов'язану з тематикою дослідження, було 
виявлено, що у своїй десертації  Крістель Де Віс 
«Консолідація архітектурного скла та Dalle de Verre; 
Оцінка вибраних клеїв» розглядає скло у архітектурі, 
та міркує про його реставрацію. Важливим для дан-
ного дослідженя є його роздум про історію розвитку 
скла в архітектурі, скляні блоки, їх історію розвитку, 
та їх використання у архітектурі 19 та 20 століття. 
Він розглядав всі видозмінення процесу включення 
склоблоків у архітектуру, для збільшення проникнен-
ня світла у приміщення. Також  у Крістель Де Віс є 
стаття «Використання скляних цеглин в архітектурі 
в 19 і 20 століттях: приклад»[] саме про перші скляні 

блоки для перегородок та освітлення підземних 
приміщень. У статті прописане історичне видозмінен-
ня перших склоблоків, та їх роль у життєдіяльності 
того часу. В книзі « Післявоєнні будівельні матеріали 
в житлі в Брюсселі 1945-1975»[] Стефані Ван де 
Вурд, Інге Бертельс та Іне Воутерс дають зрозуміти 
що, стилістика склоблоків охоплює великі терени, де 
використовується в суміжних течіях.
У цих статтях так само описана історія винекнення 
листового скла та історичний розвиток від вітра-
жів у церквах , гутних модульних віконних вставок 
до винайдення проточних печей для створювання 
листового скла що стисло можна проглянути у статті 
«Коротка історія скляних вікон» канадської фірми 
Clera Windows + Doors[]. У досліджені буде проведе-
не поєднання дизайну з художнім твором за прин-
ципом виявлення текстури. Визначення текстури 
це спосіб візуалізації фізичного та зорового почуття 
якогось предмету чи деталі.

РОЗДІЛ І. Основні вектори творчих експеримен-
тів у творчості митців склярів ХХ-ХІ століття.
На противагу реалістичному мистецтву, у XX ст. 
з’явилося мистецтво, яке в сучасній літературі діста-
ло назву «модернізм» — сучасний, найновітніший. 
Модернізм вбирає багато напрямів, течій сучасного 
буржуазного мистецтва. Він базується на заперечен-
ні традицій минулого, акцентує увагу на умовності, на 
суб’єктивному сприйнятті дійсності та експеримента-
торстві, протиставляючи себе реалізмові. 
Так само і студійне скло, бере на себе розрив 
шаблонів, переосмислення дійсності та вираженість 
потенціалів, в безкінечних творчих експериментах
Однією з перших постатей, зацікавлених у розвитку 
студійного скла був Харві Літтлтон. Він став першим 
ведучим експериментального семінару для декіль-
кох майстрів-керамістів, які хотіли освоїти новий 
матеріал. За допомогою Домініка Лабіно, хіміка та 
інженера, і консультуючись Харві Ліфгріна, старим 
склодувом з компанії Libbey Glass Company, вони по-
будували невелику скляну плавильну піч на околиці 
Музею мистецтв в Толедо, штат Огайо. Вони також 
намагалися освоїти видування форм, що стало мож-
ливим тільки з другої спроби в 1962 році. З тих пір, 
інтерес до скла, як матеріалу для створення творів 
мистецтва, тільки зріс. Сам Х. Літтлтон, повернув-
шись до викладання в Університеті Вісконсіна в Ме-
дісоні, відкрив там перший курс скловаріння в країні, 
в якому в майбутньому взяли участь багато відомих 
майстрів, в тому числі Марвін Липофскі і Дейл Чіхулі. 
Вони почали з традиційних технік: видування, фор-
мування скла в гарячій фазі, лиття в формі, обробка 
холодного скла - різьблення, гравірування і т.д. Вже 
в 1970-х роках курси зі скловаріння в більш ніж 50 
університетах, а також галереї, приватні студії, що 
займаються роботою зі склом, складають так званий 
американський рух Studio Glass. Частиною цього 
руху була діяльність студента Х. Літтлтона Дейла 
Чіхулі.
Одним з родоначальників гутного мистецтва є 

Свій творчий потенціал, сьогодні, втілити може 
кожен. Прогрес дозволяє нам опанувати всі види 
художніх матеріалів, і одним з таких є скло. Скло - 
унікальний природній матеріал, який дає безмежні 
можливості для творчості, з неймовірною та довгою 
історією. Скло - тверде , крихке, рідке, кольорове , 
безбарвне, гладке, фактурне, об'ємне, пласке, про-
зоре, напівпрозоре, глухе і так далі. Фізичні, оптичні 
та хімічні властивості скла дали можливість не лише 
промисловості, а й мистецтву авторського скла, 
успішно розвиватися. Різноманіття виробів зі скла 
вражає. Це вікна, посуд, предмети інтер'єру, хімічне 
обладнання та багато інших видів виробів. В ХХІ ст. 
найбільш доступним видом скла є листове віконне 
скло, яке вже у цьому столітті набуває властивостей 
художнього матеріалу.
Наявність текстури є невід’ємним елементом будь-
яких творів мистецтва, зокрема, одним з важливих 
компонентів образотворення у художньому склі. У 

декоративно-ужитковому мистецтві та дизайні вона 
несе функцію візуалізації властивостей будь-яких 
поверхонь та об'єктів, що так само дає можливості 
досліджень її у склі.
Мистецтво XX ст. пов’язано з швидким, ритмічним 
ходом суспільного розвитку та загостренням соці-
альних протиріч внаслідок еволюції науково-техніч-
ного прогресу.
Зі стрімким розвитком творчості у галузі скляного 
мистецтва, є значна відсутність інформації в літе-
ратурних джерелах про творчі аспекти діяльності 
митців які працюють з листовим склом. 
Метою даної роботи є дослідження методу експери-
менту в творчості митців сучасності у галузі автор-
ського скла.
Для досягнення мети було поставлено ряд завдань:
- проаналізувати історіографію та джерельну базу 
пов'язану з дослідженнями даної проблематики;
- розглянути листове скло як матеріал придатний 
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всесвітньо відомий Дейл Чіхулі. Можна без пере-
більшення стверджувати, що після Л. К. Тіффані, в 
історії американського скловиробництва немає імені 
більш відомого, ніж Дейл Чіхулі, чиї скульптури малих 
і великих форм, інсталяції, проекти у поєднанні з ар-
хітектурним, інтер'єрним, міським та природним се-
редовищем завоювали визнання у всьому світі. Його 
масштабні, нешаблонні скульптури, які складаються 
з численних елементів, зроблених разом з його 
групою майстрів, вражають усіх. У заснуваній 1971 
р. Школі скла Пілчук (пілчук – на місцевій індіанській 
мові означає «червона вода»), Чихулі створює перші 
об'єкти-скульптури, призначені для включення у 
водне середовище. При цьому вражає природність 
сполук таких, здавалося б, протилежних матеріалів 
як скло і вода. Однак, як каже Чіхулі, у них є щось 
спільне: плинність, а розплавлене скло не може не 
нагадувати вам воду. Ефект несподіванки у поєд-
нанні води та скла в одному просторі змінюється 
естетичною насолодою. Вода як компонент, необхід-
ний для взаємодії зі склом, що збагачує сприйняття 
глядача, відтепер постійно супроводжуватиме такі 
проекти Чіхулі, як «Морські форми», «Човни», «Ніши-
ма, що пливе», різні інсталяції в ставках ботанічних 
садів, каналах Венеції, на річках і озерах старовин-
них англійських садиб та у природних водоймах [21].
Велика кількість інтерв'ю та відео, доповіді про 
художника-скляра, дали візуально зрозуміти про-

цес роботи Д.Чіхулі. Після 2-х значних травм, які він 
отртмав за життя, а це втрата частини зору при ава-
рії та травма плеча, Дейл був змушений припинити 
роботу як безпосередній гутний майстер, але гуту він 
ніколи не покидав. Він перекваліфікувався безпосе-
редньо у художника-проектувальника і керує своєю 
командою майстрів, які під чітким керівництвом 
створюють його шедеври. Проектну частину Дейл 
Чіхулі часто проводить перед початком роботи на 
печі в техніці «alla prima». Маючи з собою вже сталий 
запас фарб, Дейл в моменті створює ескіз, який по-
казує форму, колір та рух майбутнього твору, і після 
вибору найбільш вдалого варіанту, приступають до 
робочого процесу. Відмінною рисою більшості творів 
Чіхулі, є відсутність функціональності та «музей-
ності». Якщо відносити художнє скло, в цілому, до 
області декоративно-ужиткового мистецтва, то скло 
Чихулі має лише першу якість у цій єдності. Воно 
принципово антиутилітарне. Воно не служить чимось 
або чомусь, не зображує, не розповідає, не перебу-
ває, а існує, тобто має якусь екзистенційність, само-
стійність буття в певному просторі. Воно найменше 
«експонується», а швидше витає в повітрі, пливе по 
воді або іншій поверхні, зароджується, росте, цвіте, 
сяє, скидається з висоти, тобто знаходиться в рухо-
мому, вітальному стані. Біологізм форм та особливе 
загострене почуття кольору – якість, яка ріднить 
мистецтво Чіхулі з його віддаленим на сто років 

попередником – Л. К. Тіффані. Його роботи органічні 
у всіх сенсах. Вони утворюють синтез із архітекту-
рою або впроваджені у міський простір, інтер'єр чи 
природний ландшафт.
Однією з мисткинь,яка не вписується в стандарти, є 
художниця Шайна Лейд. На її думку, повторення еле-
ментів є досить привабливим. З раннього дитинства 
художниця завжди любила речі, які мають фракталь-
ну структуру. Як, наприклад, рід рослин Alyssum(рід 
рослин родини капустяні). До середньої школи я не 
знала, що таке фрактали, але простійно тяжіла до 
речей, які володіли такою якістю. Деталь така тендіт-
на. Навіть просто повторення я вважаю вишуканим 
і привабливим, особливо поля конюшини, вкрита 
градом земля та візерунки роси на траві [11].
Роботи Лейд являють собою скляну композицію, 
складену з гнутих скляних трубок в керованій послі-
довності, для створення видимого руху по задумці 
художниці. Склонитки мають різну товщину та 
довжину. Процес їх обробки відбувається на паль-
нику який з потрібною температурою дає художниці 
сформувати необхідну форму матеріалу.
 Ця художниця, з творчим шляхом більше ніж 20 
років , яка вже встигла досягти визнання своїми 
роботами. Шайла працює з легкоплавким склом та 
паяльником. Її скульптурні роботи показують мить та 
рух, на що її надихає природа. Роботи відображають 
увагу до деталей, що вказує на два основних впливи 

на її життя – музику та філософію. За освітою, як 
класична піаністка, Лейд розглядає музику як ме-
тафору своєї творчості. У її скульптурних пейзажах 
можна побачити суцільну природу музики та об’єд-
нання окремих мелодійних ліній, які вплітаються в 
більшу композицію. Зосереджені зони руху, пере-
микання скляної тростини та повільні наростання 
руху — все це об’єднується, щоб утворити більшу 
композицію в її роботі [7]. 
Коли її запитали про її візуальну естетику, вона каже: 
«Речі, які я вважаю красивими, завжди були фрак-
тальними. Мене інтригує безліч крихітних частинок 
— травинки, які гнуться з колиханням вітру в одна-
ковому ритмі. У кінцевому результаті утворюються 
хвилясті форми. Збільште масштаб, і ви побачите, як 
кожна окрема травинка рухається за потоком вітру». 
Так як тавинкою за травинкою колихає вітер, Шайла 
власноруч ламає прямоту склодроту пальником, 
надаючи йому потрібну форму, та складає нитку за 
ниткою у свої чисельні композиції.
Безпосередньо з листовим склом, працюють двоє 
художників. Це польський митець Томаш Урбановіч 
та мешканка Британії Кріс Вуд.
Польський архітектор та художник Томаш Урбановіч 
створює скляні архітектурні фігури. Він здобув освіту 
архітектора у Вроцлавському технологічному універ-
ситеті. Вивчав вітраж на факультеті образотворчого 
мистецтва Університету Миколи Коперника в Торуні. 

Томаш Урбанович, Підляська опера та філармонія Кріс Вуд
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Був асистентом кафедри малюнка, живопису та 
скульптури на факультеті архітектури Вроцлавсько-
го технологічного університету. У 1987 році разом 
зі своєю дружиною  заснував у Вроцлаві студію 
Archiglass.
У своєму інтерв'ю [5] Томаш розказує про свій 
творчий шлях. Головним матеріалом в ескізуванні 
для нього є акварельні фарби. Він говорить про те, 
що для нього недостатньо ручки чи олівця, адже без 
акварелі він не бачить життя та кольору задуманих 
композицій. Підкреслює, що створений акварельний 
ескіз часто являє собою візуал майбутньої роботи, 
та що між ними майже немає відмінностей. Томашу 
Урбановічу важко пояснити, звідки до нього прихо-
дить натхнення. Процес його роботи часто є розроб-
кою матеріалу або ж секундне просвітлення, яке дає 
йому розуміння з перших ліній. Інколи, коли худож-
ник бере участь у будівництві, де є задумане скло, 
він просто знає, що саме там має бути, знає десь у 
середені себе. У процесі створення, митець ніколи 
не думає про попередні роботи чи про впізнаваність 
своїх творів, він підходить до роботи щиро та відкри-
то, без зкованості яка притаманна художникам, що 
все має бути в одному стилі.
Над створенням роботи в матеріалі, Томаш Урбано-
віч підходить доволі зібрано. Кожного раз ідучи до 
майстерні він міркує, що сьогодні за планом. Вклю-
чаючись у технологічний процес, митець покладаєть-
ся тільки на себе та свій досвід , не відкидаючи обі-
знаності та звершень інших художників. Найбільшим 
здійсненим бажанням Урбановіча , окрім робіт , була 
можливість володіти великою муфельною піччю для 
реалізації усіх його задумів, адже масштаби худож-
ника співставні з масштабами Дейла Чіхулі. Окрім 
термічної роботи зі склом, митець нерідко прибігає 
до впровадження кольору. Цей процес він теж кон-
тролює самостійно. Маючи немалу палітру скляної 
фарби він самостійно розпилює її над площиною за 
допомогою пульверизатора. Допоміжними інстру-
ментами для нього служать власні руки, якщо треба 
підправити чи протерти фарбу, та будь які підручні 
матеріали. Якщо треба закрити велику площу роботи 
від потрапляння пігменту на поверхню, художник 
використовує трафарети. Маніпуляції з пігментами 
проводяться до поки Урбановіч не відчує що робота 
готова до 2го відпалу. Здобута освіта архітектора 
дозволяє Томашу Урбановічу в проекті продумувати 
як буде встановлюватись його робота, та навіть коли 
він стикається з труднощами він знає що минулий 
досвід допоможе йому вирішити поставлені питання.
Водночас Кріс Вуд, вперше зіткнувшись з творчим 
процесом, у віці 29 років, пішла на курсі 3D-дизайну 
в Політехніці Мідлсекс у середині 80-х. Першим її 
завданням був проект світильника, що і зверну-
ло її увагу на творчі експерименти. К.Вуд виявила 
для себе, що її цікавить світло та його можливості. 
Почала шукати матеріали, які зможуть їх проявити. 
Як говорить в одному з інтерв’ю К. Вуд, «скло – це 
матеріал, який за своєю суттю пов’язаний із світлом, 
і я почала досліджувати фізичні та візуальні якості 

матеріалу» [10]. Художниця здобула магістерську 
ступінь зі художнього скла в Королівському коле-
джі мистецтв у Лондоні. Найцікавішим матеріалом 
для роботи, Кріс Вуд обрала дихроїчне скло, яке 
виробляється шляхом накладання шарів скла та 
мікрошарів металів або оксидів, які надають зміщен-
ня кольорів залежно від кута зору, що призводить до 
відображення різноманітних кольорів у вигляді тон-
коплівкової оптики[6]. Художниця із Кембриджшира 
Вуд має чудовий погляд на світло та колір, які вона 
використовує для створення вражаючих художніх 
інсталяцій, використовуючи лише делікатні шма-
точки кольорового скла. Вона розкладає маленькі 
уламки скла та покладається на тіні та світло, щоб 
оживити світлове мистецтво. Її роботи — це лабірин-
тові скульптури, схожі на мандали, які зачаровують 
спостерігачів, керуючи та захоплюючи найшвидшу 
відому річ у Всесвіті – світло. У інтерв'ю взятому 
Метью Нурсом, Вуд [10]розказує що їй знадобилось 
10 років щоб опанувати дихроїчне скло. Художниця 
розуміла складність, та шукала рішення для того, 
щоб і скло, і світло, в композиціях могли говорити 
самі за себе. Для спрощення процесу роботи з ком-
позицією, Вуд використовує SketchUp. В інтерв'ю 
Нурсону, Кріс Вуд зізнається, що програма дійсно її 
виручає, хоча і не дає їй необхідних функцій зі світ-
лом. Тому, Вуд паралельно працює і з програмою, і 
з матеріалом, для знаходження варіантів виконання 
роботи та композиції. Головним принципом її підходу 
до роботи є збір інформації про простір, де буде або 
робота, або витавка. Художниця досліджує розташу-
вання залів, вікон та доступ світла. Ці деталі дають 
їй необхідну інформацію для створення роботи, яка 
покаже всі свої особливості при встановлені.
Ознайомлюючись з творчим шляхом художників, є 
розуміння їх розвитку та прагнень. Не є важливими 
обставини, при яких людина знайомиться з матеріа-
лом. Якщо у вас є прагнення підкорити матеріал, вам 
це під силу, так само як у вище згаданих художників 
зокрема яу у Кріс Вуд. Процес формуння цих митців, 
дає уяві поштовх для аналізу та розробки ідеї в мо-
менті роботи над нею. Шлях кожного подібний, про-
те, пошуки та втілення експериментів кардинально 
відрізняються при роботі з таким непередбачуваним 
матеріалом як скло.

РОЗДІЛ ІI. Віконне та листове скло як матеріал у 
художньому склі.
Скло є одним із найдавніших матеріалів, який тісно 
пов’язаний з культурною історією та художньою 
майстерністю. Скло є твердою аморфною речови-
ною та прозорою в тій чи іншій частині оптичного 
діапазону (в залежності від складу), отримане під час 
застигання розплаву, що має склотвірні компоненти.
Історія скла розпочинається навіть не в Месопотамії, 
де вправні майстри в третьому тисячолітті до н.е. 
винайшли метод виготовлення скла. Скло виникло 
природнім шляхом. Воно утворюється, коли квар-
цовий пісок розплавляється під дією високої тем-
ператури, і розплавлена маса охолоджується. Такі 

високі температури спричинялися в результаті ударів 
блискавки, а також вивержень вулканів або в місцях 
падіння метеоритів. Таким чином, утворюються скля-
ні камені фульгурит, обсидіан і тектит. Ще в епоху 
неоліту (ранньому кам’яному віці) люди використову-
вали скло як інструмент. Вони виявили надзвичайні 
властивості природних скляних каменів. 
На зорі промислової революції розподіл світла в 
раніше неосвітлені простори, такі як глибокі ділян-
ки і колодязі, вузькі вулички, приховані за висо-
кими будинками і заводами, були першочерговою 
проблемою.
Основна концепція заломлення світла - запрова-
дження світла у більш замкнутий або внутрішній 
простір, використовуючи різні форми скла,  вже при-
несла результат у патенті  E. Wyndus в 1684 році, як і 
в більше розширенному проекті базованному на його 
праці  від  R. Cole, A. Pellatt та G. Preston. Ці винахо-
ди були, в першу чергу, спрямовані на покращення 
освітлення вулиць Лондона та інших міст 17 століття. 
Потім ці вироби були використанні для освітлення 
глибших ділянок на кораблях. В 19 столітті, підва-
ли коммерційних будівель часто простягались під 
тротуаром, і деінде, під проїздну частину.  Пропуск 
світла в підвали або підземні приміщення вимагав 
креативного підходу інженерів, бо освітлення, з 
використанням газу або керосину сприяло ризику. В 
замкнутих просторах, де вентиляція була обмеженна 
існував шанс на спалах вогню . Дивакуватий винахід 
“vault light” дозволяв денному світлу потрапляти че-
рез тротуар у підвали, при цьому дозволяв поверхні 
залишатися достатньо жорсткою для підтримки 
пішохідного руху.
Коли Гюстав Фальконьє (1845–1913) з Ньона, Швей-
царія, представив свої briques en verre soufflé на з'їзді 
французьких інженерів-будівельників у Парижі 1895 
р., він не міг передбачити впливу його винаходу на 
архітектуру 20-го і 21-го століть. Його склоблоки 
були виготовлені методом видування форми. Кон-
струкції цих склоблоків, а також формування стін 
або навіть зимових садів, добре описані та проілю-
стровані в патентах з 1886 по 1907 рік. Описуючи 
вдосконалену технологію виготовлення його скляних 
цеглин у своєму другому патенті , Фальконьє порів-
няв свої перші цеглини з «les bouteilles ordinaires». 
Після 1888 р. Falconnier представив блоки, які були 
закриті пластиною з розплавленого скла та позна-
чені торговою маркою та/ або номером ліцензії. Він 
також представив кілька варіацій на основні його 
патенту, такі як briquetage légers et économiques 
(легка та економна цегла) з менш складним методом 
будівництва та briques de verre pour réflecteurs (цегла, 
яка може бути використана як рефлектори, 1893). 
Ці цеглини з більшими скляними поверхнями були 
покриті металевим шаром по бокових сторонах і 
консервуючим лаком. Коли світлові промені потра-
пляли на скляну цеглу, вони проникали крізь неї і 
одночасно відбиваючись від бокових сторін так, що 
відбите світло набувало більшої інтенсивності.
Незважаючи на крихкість, однією з основних 

функцій скла від початку і досі є захист. Скло дарує 
людині відкритий прекрасний світ, відсікаючи пил, 
спеку, вітер, холод, дощ та сніг. Власне, вся ар-
хітектурна еволюція скла, "оправленого" стінами, 
йшла ніби у зворотному напрямку: зробити будинок 
одночасно захищеним та максимально відкритим. 
До цього йшли крізь віки — від стрілчастих вікон-
ців теремів, до віртуально-дзеркальних стін Нувеля 
та інших корифеїв нової епохи. У наші дні шуканий 
баланс, гармонію захищеності та відкритості будинку 
тепер можна створювати незліченними способами – і 
архітектурними, і художніми.
З розвитком архітектури, потреба у засклених 
рамах, які раніше закривались тканиною, папером 
чи дерев'яними ставнями, збільшилась, і тоді на вже 
обладнаних гутних печах стали виробляти перші ана-
логи віконного скла. Це були невеликі скляні пляцки 
утворені за методом надування кульки її протикан-
ням та сплющування. Такі модулі вставляли в мета-
левий каркас. Пізніше сегменти ставали більшими 
і більш подібними на квадрат. Процес був подібний 
проте видозмінений в кулі з обох сторін робились на-
дрізи для отримання циліндру і вже потім його сплю-
щували. На початку 20 століття бельгійський інженер 
Еміль Фурко винайшов новий спосіб виробництва 
скла за допомогою інноваційного обладнання. Фурко 
запропонував протягнути розплавлену скляну суміш 
через debiteuse (пристрій з прорізом посередині, че-
рез який скло витягували вгору), щоб створити довгу 
вертикальну стрічку скла. Під час витягування вгору, 
стрічка остигала і розрізалася на плоскі шматки 
або листи скла. Кінцевий результат був далеким від 
ідеалу, але винахід спростив та пришвидшив вироб-
ництво. Подальший розвиток цього методу дав нам 
листове скло яке в нас є зараз.
При виробництві скла використовують: головні або 
склотворні матеріали, до яких належать кварцовий 
пісок, сода, вапняк, доломіт, поташ, бура, каолін, 
пегматит, свинцевий сурик тощо;  допоміжні матеріа-
ли, для просвітлення скла, для знебарвлювання скла 
та барвник.
Віке Ліндстранд [15](1904 -1983рр.) - Видатний швед-
ський дизайнер. Відомий як ілюстратор, живописець, 
скульптор-кераміст, а також як неймовірно тала-
новитий художник зі скла. "Зелений вогонь" (швед. 
Grön eld ) -  скульптура з листового скла шведського 
скульптора Віке Ліндстранда, встановлена на площі 
Ернвегсторгет перед залізничним вокзалом в місті 
Умео, Швеція, в 1970 році. На момент свого відкрит-
тя ця скульптура була найвищою скляною скульпту-
рою у світі .  Її висота становить 9 м.
Першою аналогічною роботою було доручено Віке 
Ліндстранд, з ініціативи професора Джона Х. Аргірі-
са, виготовити скульптуру Ікароса Наделя . Він був 
побудований в 1964 році за межами кафедри Аргі-
ріса в Technische Hochschule, Штутгарт . “Голка Іка-
рос” має дев’ять метрів заввишки і важить близько 
24 тонн. Це була перша в серії чотирьох скульптур, 
які Ліндстранд побудував шляхом склеювання 
скляних листів товщиною 8 міліметрів від скляного 
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заводу Emmaboda Glasverk. Пласти скла наклада-
ються один на одного і склеюються спеціальним 
компонентним клеєм, щоб витримати зміни скла під 
час холоду і спеки. Оскільки клей має такі ж вла-
стивості розширення і заломлення, як і скло, стиків 
у скульптурі не видно. За словами Ліндстранда, це 
був єдиний спосіб зробити такі великі скульптури 
зі скла, тому що — принаймні за технологіями того 
часу — неможливо було охолодити такі великі 
шматки скла, щоб можна було уникнути натягу в 
склі. Найбільший із понад 1000 скляних листів у 
цій скульптурі має діаметр 160 см і важить близько 
50 кг. Жодна шиба скла не схожа на попередню, 
тому для кожної шиби було створено шаблон, усі 
зроблені в Emmaboda .
Будівництву скульптури перешкоджала інтенсивна 
експериментальна робота, де матеріал і форма були 
перевірені на комп’ютері та запущені в аеродина-
мічних трубах за різних температурних умов. Також 
були вивчені оптичні властивості, що призвело до 
того, що всередині скульптури було створено дві ве-
ликі порожнечі для кращого заломлення світла. Сам 
художник керував монтажними роботами і мав допо-
могу десяти чоловік. Це було здійснено восени 1964 
року в наметі, де намагалися підтримувати постійну 
температуру 20 градусів. Підйом тягаря здійснював-
ся за допомогою траверса (траверси є проміжним 
елементом між гаком вантажопідйомного механізму 
та вантажем). Робота була завершена вчасно до 
урочистого відкриття скульптури до 60-річчя худож-
ника 27 листопада 1964 року.

 Джона Х. Аргіріса, який народився в Греції , назвав 
скульптуру на честь людини з грецької міфології. Під 
час втечі з ув’язнення в лабіринті Криту, Ікар підлетів 
так близько до сонця, що віск, який прикріпив крила 
до його тіла, розтанув, і він занурився в Егейське 
море.. Справді схоже на ідею скульптури що фор-
мою, яка надає їй м’який закручуваний рух, нагадує 
снаряд спрямований у простір.
Важливим є розуміння походження та розвиток 
матеріалу, зокрема листового скла  для фор-
мування сучасного обличчя авторського скла. 
Експеримент дає розуміння того, як працювати з 
матеріалом, адже хімічні властивості дають змогу 
змінити скло для своїх потреб чи то на процесі 
скловаріння, чи при виборі готового виробу, чи 
для його декорування. Знання історичного роз-
витку, дозволяє прослідкувати ті вектори, які були 
пропрацьовані або залишилось невтіленим. Шлях 
листового скла, до використання його як худож-
ній матеріал, був непростим, але на прикладі Віке 
Ліндстранда можна побачити, що навіть просте 
використання листового скла як формування по 
шаблонах площини, теж може бути використаним 
у скульптурі. Він як один з небагатьох художни-
ків, виявив художні можливості листового скла 
для створення поставленої задачі при наявній 
недостачі у технологічних можливостях тих часів. 
Видатні митці вже почали руйнувати сприйняття 
листового скла як будівельного матеріалу.

РОЗДІЛ ІІІ. Текстурована поверхня у авторсько-
му образотворенні. 
Вважається, що експеримент - це свідома дія, 
спрямоване на відкриття або винахід нового. «Екс-
перимент - досвід, спроба зробити, зробити що-не-
будь (нове, раніше не випробуваний)». У мистецтві 
експеримент пов'язаний зі зміною художніх тради-
цій, руйнуванням стереотипів. Експериментальна 
творчість включає в себе вивчення та мобілізацію 
неосвоєних ресурсів мистецтва, цілеспрямована на 
випробування його кордонів, художні досліджен-
ня на виявленях естетичних можливостей. Такого 
роду діяльність приваблива для любителів ризику-
вати: «Експеримент передбачає готовність мисте-
цтва до пошуку, навіть до помилок заради того, що 
ще не існує» .
Будь яка творчість є так чи інакше створенням 
чогось нового. Експериментальним найчастіше 
називають не класичне, авангардне мистецтво XX 
в., не тільки яке б прикрасило культурний ландшафт 
свіжими емоціями, яскравими ідеями і неординар-
ними ціннісними уподобаннями, а й яке розробило б 
принципи оригінальної естетики, яке створило свої 
варіанти художнього дискурсу.
Діяльність авангардистів цілком експериментальна. 
Масштаби експерименту охоплювали мистецтво і 
людину. З цим пов'язаний серйозний ризик для успі-
ху та результативності в області такої духовно-прак-
тичної діяльності, як мистецтво. Адже виконавці 
авангардного проекту здійснювали замах на століт-

тями злагоджену інституцію, справно обслуговуючи 
суспільство, вони впроваджувалися в важливу сфе-
ру життя, кореляцію з системою духовних цінностей. 
Мистецтво в процесі модернізації змінювало свій 
вигляд: зусиллями авангардистів воно припиняло 
виконувати одні функції (традиційно значущі) і розви-
вало інші (вважалися раніше периферійними), зона 
його дії і внутрішній простір модифікувалися. Зміст і 
форма творів отримували інший напрямок. 
Після аналізів зібраного матеріалу, було згада-
но роки навчання та роботи, зроблені за той час. 
Будучи ознайомленою з великим асортиментом 
матеріалів, самим вигідним для реалізації задуму 
було обрано листове скло. Його доступність, та 
відомі технічні та хімічні характеристики, зменшили 
опрацювання матеріалу для підготовки до початку 
текстурних експериментів. 
Текстури поділяються на дві категорії: тактильні та 
візуальні. Тактильні текстури належать до безпосе-
реднього відчуття поверхні. Наприклад, текстура 
керамічної плитки це візерунок. Фактура визначаєть-
ся типом поверхні: глянцева вона чи матова, дерево 
це чи камінь. Візуальність текстури відноситься до 
візуального враження. Людина – спостерігач зали-
шається під враженням місцевих просторових по-
дразників, таких як колір, орієнтація та інтенсивність 
зображення. Світ текстур різноманітний і складний. 
Але в наших силах побачити і оцінити всю природну 
красу, не забуваючи про дбайливе ставлення до неї.
В роботі “Текстура” було завдання поєднати знан-
ня, зібраний матеріал та власний шлях числених 
експерементів для розкриття листового скла як 
художного засобу у творенні скляного мистецтва. 
Основну роботу об'єму робить геометрія прямих лі-
ній в пересіченні  в напрямках X, Y та Z, створюєть-
ся динаміка уподобана до гірських скель та хребтів 
чи суцвіть мініралів. Каркас роботи мав навіяти 
процес розвитку та природнього ділення чогось 
живого; чогось нового.
“Текстура” є спробую асимілювати фабричний про-
дукт у творче середовище. З різноманіттям у сфері 
художнього скла всі матеріали є похідними від листо-
вого скла. Різниця лише у хімичних властивостях.
В сучасномі світі листове скло сприймається як 
будівельний матеріал та мало хто використовує 
його можливусті наповну. На прикладі Томаша 
Урбановіча та Кріс Вуд, ми бачимо наскільки 
процес є повязаний з використанням видів листо-
вого скла, та процесом експериментів для знахо-
дження вирішення поставлених ними завдань, у 
матеріалі, чим і займаються усі митці художнього 
скла. За допомогою експерименту, художники 
при поставленій меті чи випадково відкривають 
матеріали по-новому, та розвивають вподобаний 
ними результат. Тому ціллю данного дослідження, 
є віднайти нові можливості данного матеріалу. 
Провести ряд експериментів з текстуруванням по-
верхні скла використовуючи мінімальні втручання 
додаткових матеріалів. Під час виконання роботи 
основна проблема полягала в тому, аби зрозумі-

ти чи можна використовуючи всього 2 перемінні 
зокрема листове скло та текстуроване листове 
скло створити інсталяційний твір, та поєднати його 
з інтересом не ужиткового характеру.
Робота є сукупністю багатьох технік роботи з ху-
дожнім склом, складена з числених геометричних 
сигментів зі створеною чи фабричною текстурою. 
Гостроконечні фігури були вибрані для спрощеня 
процесу експерементів, так як складніші фігури 
можуть вплинути на технологію роботи, та усклад-
нити процес експерементів. Так само і формотво-
рення окремого сигменту простіше для обробки, 
що дає можливість прискорити процес не вико-
ристовуючи складних шаблонів. При розробці було 
взято до використання готові фабричні рішення 
текстурованої поверхні. У роботі було поставлене 
питання чи можливо поєднати готову текстурова-
ну поверхню зі створеною. Відповідь мала бути у 
готовій композиції.

ВИСНОВКИ
За весь період навчального процесу було проробле-
но багато технік у сфері склоробства зокрема гутна 
техніка, термічна обробка скла, різноманітні способи 
декорування та холодна обробка. Базуючись на 
здобутих знаннях та проаналізувавши історичний 
розвиток, можем зробити висновок, що разом з 
хімічними властивостями скла варто використову-
вати й його оптичні властивості. Проаналізувавши 
творчий потенціал митців склярів, вже згаданих у 
данному досліджені, було втілене прагнення на їх 
прикладі створити інсталяційний твір, на основі роз-
витку власних технік текстурування листового скла в 
контексті експериментів. 
Беручи до уваги що студійний рух гутного мистецтва 
є відносно новою течією, можем сформувати думку, 
що у такому вже звичному матеріалі як скло, є ще 
багато невідкритого потенціалу. 
Кожен з представлених художників втілює в мис-
тецтві свої ідеї того, як скло може передавати їх 
бачення світу.
Для Дейла Чіхулі реалізацією залишається гутна тех-
ніка. Однак Шайла Лейд, яка також працює з гутним 
матеріалом, вибрала для передання свого захоплен-
ня ритмікою техніку дрібної пластики на пальнику, де 
за допомогою газового інструменту створює ритміку 
власних пам’ятних моментів.
Дотичними техніками виконання до даного дослі-
дження будуть роботи художників Томаша Урбано-
віча та Кріс Вуд. Коли Т.Урбановіч вибрав для свого 
творення термічну обробку скла у великих масшта-
бах інтер’єрного та екстер’єрного середовища, де 
частино його робіт пов’язана з соціальними питан-
нями на прикладі роботи  «Egg» у головному корпусі 
вроцлавського університету. То художниця, чий шлях 
пізнання матеріалу пройшов через курси по дизайну, 
Кріс Вуд, обрала для себе оптичні властивості скла 
як основну течію для власних експериментів у скля-
ному мистецтві. Для К.Вуд скло стало інструментом 
для дослідження світла.

Віке Ліндстранда, “Зелений вогонь”, 1970
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Сьогодні орнаменти є важливою складовою сучас-
ного мистецтва та дизайну, адже патерни активно 
використовують для покриття різних форм. Тради-
ційний мотив «бута» вважається одним з популяр-
них орнаментальних мотивів у світі, що переживає 
період відродження. 
Актуальність і наукова новизна. В науковій літе-
ратурі поняття «бута» вживається дослідниками у 
різних значеннях, таких як «турецький огірок», «пейс-
лі», «сльоза Аллаха» тощо, немає також одностайної 
думки щодо теорій походження мотиву. Виникнення 
та формування символічного орнаменту в культу-
рі Азербайджану стало предметом дослідження 
науковців лише в ХХ ст. Етнографічні дослідження 
показали змістове значення орнаменту «бута», проте 
його історична інтерпретація мистецтвознавцями та 
істориками практично не здійснювалась. З’ясування 
термінологічних особливостей, а також виявлення 
характерних ознак появи та тенденцій розвитку 

символу, обумовлюють актуальність дослідження. 
Саме тому вважаємо за доцільне провести комплек-
сне дослідження, в якому докладно буде висвітлено 
актуальні питання формування мотиву «бута».
Мета: виявити, вивчити та проаналізувати основні 
тенденції використання символу «бута» у декора-
тивно-прикладному мистецтві Азербайджану та від-
крити нові методи застосування мотиву у творчості 
митців ХХІ ст. 
Об‘єктом дослідження став орнамент «бута» як 
один із елементів культури Азербайджану. 
Предмет дослідження: композиційні та худож-
ньо-стилістичні особливості застосування «бути» 
в азербайджанському декоративно-прикладному 
мистецтві.
Завдання дослідження:
-  висвітлити історію виникнення і розвитку мотиву 
«бута»;
- виявити термінологічні особливості визначення 

Д ж а б р а ї л  З а к і є в
А з е р б а й д ж а н с ь к и й  с т и л ь  о р н а м е н т у  б у т а  

в  с у ч а с н о м у  м и с т е ц т в і

Ознайомлення з творчостю митців є невід’ємне від 
аналізу історичного розвитку скла як сировини так 
і матеріалу. Без бази, яка вже розвивається тисячі 
років, жодному з митців не вистарчило б життя, для 
реалізації власного потенціалу. Адже історія гутної 
техніки датується задово до з тис.до н.е. За весь 
цей час, людство, з розвитком технологій, вдоско-
налювало інструменти та складники для склова-
ріння. Порівняно з гутою, виробництво листового 
скла доволі нова технологія формування скломаси. 
ЇЇ швидкий розвиток до вже впізнаваного нами ма-
теріалу, сприяв стрімкий розвиток індустріалізації. 
Хоча ще у XX ст., для художника Віке Ліндстранда, 
спікати великі об’єми скла було вельми затратно та 
ризиковано, навіть при можливості використання 
муфельних печей.
Сучасним митцям отримати необхідну базу знань 
можна не виходячи з дому. Також є можливості здо-
бути вищу освіту у художніх інститутах з необхідного 
напрямку, що і було обрано мною.
Вибраний матеріал хоч і є доступним та дослідженим 
за хімічними властивостями у промисловому масш-
табі, проте у напрямку мистецтва про матеріал, як 
про потенційну сировину для екперементів, сказано 
мало. Небагато митців, які б сприймали листове скло 
як матеріал для експериментів над самим склом. 
Були спроби для реалізації поставлених завдань, 
проте інформації про експериментальні можливості 
скла у мистецтві відсутні.
Що і було втілено з метою данного дослідженя, ре-
алізувати експериментальні пошуки у листовому склі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Фактура и текстура в и: значение слов – Фактура и 
текстура: одно и то же? – ISaloni – студия интерьера, салон 
обоев. ISaloni. URL: https://isaloni.su/raznoe/faktura-i-tekstura-
v-i-znachenie-slov-faktura-i-tekstura-odno-i-to-zhe.html (дата 
звернення: 20.12.2021).
2. A brief history of glass windows | clera windows + doors. 
Clera Windows + Doors. URL: https://www.clerawindows.com/
blog/windows-glass-glazing-a-brief-history/ (date of access: 
20.12.2021).
3. Archiglass by Urbanowicz | Szklo artystyczne w architekturze. 
Archiglass by Urbanowicz | Architectural Glass Art | Szklo artysty-
czne w architekturze. URL: https://archiglass.com.pl/pl/ (date of 
access: 20.12.2021).
4. Bidragsgivare till Wikimedia-projekten. Vicke lindstrand – wiki-
pedia. Wikipedia, den fria encyklopedin. URL: https://sv.wikipedia.
org/wiki/Vicke_Lindstrand (date of access: 20.12.2021).
5. Camera Nera. 850 °C. szklo tomasza urbanowicza - zwias-
tun, 2013. Vimeo. URL: https://vimeo.com/59100209 (date of 
access: 20.12.2021).
6. Chris wood light- about 1. Chris Wood Light. URL: https://
www.chriswoodlight.art/artist (date of access: 20.12.2021).
7. CONVERSATION: Shayna Leib talks flow, glass, and movement 
| UrbanGlass. UrbanGlass. URL: https://urbanglass.org/glass/
detail/shayna-leib (date of access: 20.12.2021).
8. Glass and glazing - Post-war building materials. Post-war build-
ing materials. URL: http://postwarbuildingmaterials.be/material/
glass-and-glazing/ (date of access: 20.12.2021).

9. Life | chihuly. Homepage | Chihuly. URL: https://www.chihuly.
com/life (date of access: 20.12.2021).
10. Matthew Nourse. Chris wood - light artist - light at speed, 
2020. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=94Jr-
RgcB5WU (date of access: 20.12.2021).
11. Shayna leib. Shayna Leib. URL: https://shaynaleib.com/ (date 
of access: 20.12.2021).
12. SOLOS Glass. SOLOS glass - how float glass is made, 
2017. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JMGk-
brETU8M (date of access: 20.12.2021).
13. The history of window glass | cincinnati, OH | united window 
cleaning company, inc. United Window Cleaning Company, Inc. 
URL: https://www.unitedcleaningcincy.com/blog/the-history-of-
window-glass/ (date of access: 20.12.2021).
14. URL: https://www.thenbs.com/knowledge/windows-glass-
glazing-a-brief-history (дата звернення: 20.12.2021).
15. Vicke_Lindstrand – легендарный дизайнер шведского 
стекла. | Оригинальное творчество современников. 
Творчество, для познания мира. URL: https://vdohnovenie2.
ru/vicke_lindstrand-legendarnyj-dizajner-shvedskogo-stekla/ (дата 
звернення: 20.12.2021).
16. Windows, glass, glazing - a brief history
17. Дихроічне скло. URL: https://wblog.wiki/uk/Dichroic_glass 
(дата звернення: 20.12.2021).
18. Искусство применения стекла в фасаде – окна.ua. 
okna.ua. URL: https://okna.ua/library/art-iskusstvo_primeneni-
ja_stekla_v_fasade (дата звернення: 20.12.2021).
19. Інсталяція. Енциклопедія Сучасної України. URL: https://
esu.com.ua/search_articles.php?id=12358 (дата звернення: 
20.12.2021).
20. Історія скла. Vetropack Ukraine. URL: https://www.vet-
ropack.ua/uk/sklo/istorija-skla/ (дата звернення: 20.12.2021).
21. Ремесло, мастерство, искусство: художественное стекло 
Дэйла Чихули. КиберЛенинка предоставляет возможность 
читать тексты научных статей бесплатно. Приглашаем 
к сотрудничеству научные журналы и издательства для 
публикации научно-исследовательских работ в открытом 
доступе (Open Access) и популяризации открытой науки 
(Open Science) в России. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
remeslo-masterstvo-iskusstvo-hudozhestvennoe-steklo-deyla-chi-
huli/viewer (дата звернення: 20.12.2021)
22. Розвиток мистецтва від первісної людини до 
сьогоднішнього часу. Освіта.UA. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/
reports/culture/11162/ (дата звернення: 20.12.2021).
23. Стекло. DocMe.su: Сервис публикации документов. URL: 
https://www.docme.su/doc/184998/steklo (дата звернення: 
20.12.2021).
24. Учасники проектів Вікімедіа. Інсталяція (мистецтво) – 
Вікіпедія. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інсталяція_
(мистецтво) (дата звернення: 20.12.2021).
25. Учасники проектів Вікімедіа. Скло – вікіпедія. Вікіпедія. 
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Скло#Виробництво (дата 
звернення: 20.12.2021).



2 0 2 1 ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 7978  ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪ м а г і с т р і в ▪ 2 0 2 1

категорії «бута»:
- провести аналіз особливостей застосування мотиву 
«бута» митцями декоративно-прикладного мистецтва 
Азербайджану;
- на основі проведеного теоретичного дослідження 
розробити авторський проект із використанням 
символу «бута».

РОЗДІЛ 1. Символіка і значення мотиву «бута»: 
термінологічний аспект
Мотив «бута» та його модифіковане втілення, відоме 
як «пейслі», стало одним із найвідоміших і впізнава-
них візерунків в історії, а проблема його походження, 
зміна форми та еволюція стали предметом бага-
тьох наукових досліджень. Сьогодні «бута» - один із 
найпоширеніших декоративних елементів азербай-
джанського орнаментального мистецтва, а численні 
зразки форм і варіантів цього архетипу знаходимо 
в топоніміці, фольклорі, прикладному мистецтві та 
архітектурі Азербайджану. При певній простоті бута 
є досить складним елементом орнаменту, який вплі-
тається в складні художні композиції, а також може 
бути самостійною фігурою.
Обговорення точної назви та місця походження 
мотиву особливо актуальне у дослідженнях науков-
ців, особливо у частині того, чи варто розглядати 
терміни «бута» і «пейслі» як одне і те ж поняття, чи 
як різні мотиви. Полеміка про походження даного 
мотиву ведеться і сьогодні, а складність полягає в 

його розшифруванні поняття та датуванні походжен-
ня. Існує ряд чинників, які вплинули на трактування, 
а саме торгівля, етнокультурні контакти, військові 
походи, які значною мірою вплинули на переміщення 
ідей, символів і стилів. Саме тому у дослідженнях 
науковців існує декілька версій щодо походження та 
символічного значення символу «бута». Варто здійс-
нити аналіз праць провідних дослідників, істориків, 
мистецтвознавців та культурологів, в яких розгля-
нуто підходи до визначення категорій та специфіки 
появи мотиву.
Розглядаючи інтерпретації орнаментального корпу-
су, специфіку поєднання орнаментальних масивів, 
класифікації, сутнісні риси, науковець Іванов  Н. А. 
викладає історію еволюції поглядів на орнамент, 
мистецькі стилі. Зокрема, у книзі «Орнамент: Герме-
невтика та глосарій» автор наголосив, що часто у на-
родному мистецтві популярний, простий у зображен-
ні орнамент має значну кількість назв у різних мовах. 
«Східний огірок», за Івановим Н., може іменуватися 
як «гюль», «мигдаль», «червоний перець», «боб», 
«туступі», «бута», «східна пальметта», «шах» [4].
 Доктор технічних наук А. Чешкова у власному 
дослідженні подає такі типи назв – турецький біб, 
сльоза Аллаха, індійський пальмовий лист, перський 
кипарис, туступі. Авторка пише, що східний, або 
індійський огірок формою нагадує пророслий біб, 
зав'язь, зародок, краплю, а в азербайджанській 
культурі цей візерунок символізує вогонь як краплі 

бута (бута на санскриті означає вогонь). А. Чешкова 
також згадує, що візерунок буту – три мови полум'я 
(у вигляді крапель) присутній і на гербі міста Баку. 
Цей мотив включений і в найдавніші орнаменти 
японського «томе» – трьох крапель у колі, що зобра-
жають циркуляцію енергії, вир, гармонію та зв'язок 
людини, землі та неба. Не менш відомий китайський 
символ єднання чоловічого та жіночого у вигляді 
двох крапель у колі [18]. 
Дослідниця також дійшла висновку, що  мотив «огір-
ка» набув поширення у XVI столітті у Персії під час 
правління династії Сафавідів з 224 по 651 рік нашої 
ери (на території сучасних Іраку та Ірану). Завдяки 
торговим зв'язкам тканини з цим візерунком роз-
повсюдилися в Середній Азії та потрапили до Індії та 
Африки. Візерунком прикрашали царські регалії та 
одяг знатних персів, вважаючи його символом родю-
чості, достатку та гармонії. В Індії огірковий орнамент 
прикрашає весільне вбрання індійської нареченої. З 
Індії до Європи на початку XIX ст. кашемірові шалі і 
шовкові східні тканини привезли британці, що повер-
талися з колонії. Попит на тканину був у 1800 році 
в шотландському місті Пейслі (Paisley), яке згодом 
стало центром виробництва тканин, що імітують 
автентичні східні вироби [18].
Мисткиня М. Соколова стверджує, що орнамент ін-
дійський «огірок» та європейський пейслі одне і те ж 
поняття, проте не виключає факт, що назви у різних 
культурах відрізняються: пейслі – благородний орна-

мент, «сльоза Аллаха», турецький боб або турецький, 
японський, індійський, східний  «огірок», перський 
кипарис, бута. На сході – бута, у Європі – Paisley. 
Соколова М.  також вказує на те, що бута – азер-
байджанський візерунок у вигляді краплі,  символі-
зує стилізоване зображення вогню, а візерунки  з 
мотивами «бута» зустрічаються у композиції килимів, 
тканин, у розписах творів декоративно-ужитково-
го мистецтва, а також декоруванні архітектурних 
споруд [14].
У дослідженні «Evolution of paisley motif of Kashmir: 
A report on paisley motif of Kashmir» авторка  Ант-
кіта Каллан (Ankita Kallan) вказує на те, що пейслі 
кашмірський – це подовжена сльоза як символ 
зростаючого пагона фінікової пальми, який по-
ступово визнається як символ плодючості. Мотив 
Пейслі комбінують із значною кількістю художніх 
мотивів, таких як лілія, лотос, ірис, вишня, мигдаль, 
лист чинара тощо. Також дослідниця подає власну 
класифікацію пейслі. Витягнута форма Вавило-
на – це пейслі Кашміру, який використовується в 
різних формах у ткацтві та ліпнинах та картинах з 
пап’є-маше. Пейслі використовується як єдиний 
мотив, який називається бути або бута. Мотив 
невеликого розміру називається буті, а одиночний 
мотив великого розміру – бута. «Бута» означає 
квіткова рослина, тобто невелика рослина з квітами 
з листям всередині пейслі. Буті означає одна квітку, 
фігурку або форму, виготовлену окремо всередині 

Килим «Хіла бута», XVIII ст.Килим «Шабаліт бута», XVIII ст. 
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пейслі. Ці буті використовуються на всіх поверхах, 
щоб заповнити простір або відповідати малюнку 
відповідно до вимог [19].
В американському дослідженні Оксфордського 
університету  «Від Індії до Європи: виготовлення 
кашмірської шалі та поширення мотиву пейслі» 
висунуто припущення, що основна форма «бути» 
походить від зображень кипарисового дерева в до-
ісламському Ірані, оскільки кипарис був важливим у 
зороастризмі як символ вічності. Завдяки його чіткій 
формі та специфічним значенням європейці пере-
осмислили цей мотив завдяки своїм власним уяв-
ленням про східні мотиви. Мотив кипариса («бути») 
був значною мірою замінений тим, що на Заході 
називають Пейслі – більш стилізований і менш нату-
ралістичний, створений під впливом європейського, 
іранського та індійського мистецтва [20].
Дослідник історії міста Баку Ашурбейли С.А. ви-
значає «буту» як орнамент, за формою схожий на 
кипарис, поширений в індійському мистецтві, звідки 
він, ймовірно, проник в Іран та Азербайджан [1]. 
Азербайджанська дослідниця Сабзалі Т., крім поши-
рених назв, згадує також маловідомі версії – «Шах», 
«Східна пальмета», «Східна квасоля» та «Кашмір-
ський візерунок». За своїми ознаками, відповідно 
до матеріалів публікації авторки, цей знак сьогодні 
сприймається як своєрідний символ Сходу, як один 
із символів у складній культовій символіці античності. 
Це символ божественного вогню, якому в Азербай-
джані поклонялися з давніх часів. Цей знак вико-
ристовувався для позначення стародавніх храмів 
вогню та предметів побуту того часу [11]. 
Стаття  доктора Сайрус Пархем, опублікована в 
1999 році (Nashr-e Danesh, vol.16, № 4, 1378, Теге-

ран), стала однією із найгрунтовніших публікацій про 
історію мотиву боттех та його іранське походження. 
Автор стверджує: «У мистецтві останніх років прав-
ління Сасанідів і перших століть ісламу ми бачимо 
певні ознаки симбіотичного зв’язку між кипарисом 
і боттех, що свідчить про те, що цей стародавній 
мотив виник з кипариса. З точки зору історії еволю-
ції ботех, цей зразок є досить значущим, оскільки, 
незважаючи на те, що поява цього мотиву з кипари-
са помітна в іранських роботах мистецтва XVII-XVIII 
ст., ряд мистецтвознавців схильні заперечувати 
вирішальним етапом орнаментальної та символічної 
метаморфози» [8].
Дослідник Ке Едульже (Kе Eduljee) у праці, присвя-
ченій зороастрійській спадщині, пише, що мотив 
дизайну, відомий як пейслі на заході, взятий із 
стародавнього арійського мотиву boteh (botteh). Бо-
тех – персидське слово, що означає кущ, чагарник, 
хащі, кущ, траву, пальмовий лист, скупчення листя, 
квіткова брунька. В Азербайджані та в Кашмірі (на 
півночі Індійського субконтиненту) для опису мотиву 
використовується назва «бута». Найдавніші збере-
жені зразки мотиву «боте» в ткацтві знаходимо в 
Кашміру, які відносяться до третьої чверті XV ст. н. е. 
та були створені на замовлення султана Зейн-аль-А-
абедіна (бл. 1468). Цей султан, на думку кашмірських 
істориків, географів і дослідників, привіз «декора-
тивні орнаменти з Ірану до Індії». З тих пір цей мотив 
став дуже популярною темою кашмірських вовняних 
шарфів [3].
Інформацію щодо історії походження мотиву «бута» 
розміщено на численних онлайн платформах, де 
знаходимо інші версії назв мотиву. До прикладу на 
сторінці щоденного молодіжного журналу «FURFUR» 

[6]. В одній із публікацій сказано, що ймовірно, 
вперше мотив з'явився в імперії Сасанідів (224-651 
рр. н. е.), а завдяки торговим зв'язкам тканини з 
цим візерунком поширилися по всій середній Азії та 
потрапили до Індії та Африки. У Європу ж «огірки» 
потрапили саме з Індії у XVII столітті завдяки британ-
ським колоністам. Щодо назви, то на порталі подано 
ряд версій: 
- перша – це квітковий мотив, поєднаний із силуетом 
кипарису – символу життя у зороастризмі; 
-  друга – це стилізовані мови полум'я, що також 
символізують життя;
- третя – можливе походження від горіха кешью, що 
був символом родючості; 
- четверта – в Індії поширена думка, що «огірки» 
зображують насіння мангового дерева. 
Редакція незалежного сайту про моду та культу-
ру «МЦ» в публікації «Пейслі – історія «огіркового» 
візерунка» висуває інші теорії походження «бута». На 
думку історика Сема Вілліса, висловлену у докумен-
тальному фільмі BBC про шовковий шлях, одним із 
місць виникнення пейслі може бути іранське місто 
Йезд. Саме там наприкінці 16 століття розпочалося 
виготовлення традиційної тканини терми з шовкових 
та вовняних ниток, яка часто прикрашена мотивами 
«огірка». Згадується також і найбільш поширена те-
орія про появу мотиву у Персії час правління імперії 
Сасанідів, де візерунок був названий перським 
словом «ботех», яке позначає квітковий мотив, 
поєднаний із силуетом кипариса. Бута, за ще однією 
версією, сягає і кельтської традиції, адже на метале-
вих предметах, виявлених при археологічних розко-
пках у Британії, використовувалися складні закручені 
вигравірувані символи, схожі на пейслі (рис 1.) [9].
Дослідники Азербайджанського державного еконо-
мічного університету  Рамазанова Х. та Фарзалієв 
М. спільно із українською дослідницею Київського 
національного університету технологій та дизайну  

Іскендерова Е. розглянули мотив «бута» як елемент 
декорування відомих азербайджанських  хустин «ке-
лагаї», які представляють собою частину національ-
ного жіночого одягу [10]. Автори визначають буту як 
мигдалеподібний візерунок із загостреним загнутим 
верхнім кінцем, та виділяють такі групи: 
- перша група – бута, пов'язана з назвами килимот-
кацьких місцевостей (мугань-бута, хіла-бута, баки-бу-
та, шірван-бута); 
- друга група, пов'язана з назвами що відобража-
ють сімейне життя – Ман-бута (бута, що уособлює 
гідність, повагу), Бала-бута (бута-дитя), арвад-ушагли 
бута (бута з дружиною та дітьми),  Хамлі бута (вагітна 
бута), балали - бута (бута з немовлям);
- третя група включає зображення бути, яке має 
символічне значення - язили-бута (бута з написами), 
джигга-бута (бута корона), бута-глечик для рожевої 
води, лелек-бута, бута-пір'їнка).
- четверта група - бута різних форм: сая-бута (про-
ста бута), ейрі-бута (крива бута), гиврим-бута (завита 
бута), шабаліт-бута (бута каштан), бадами-бута (бута 
мигдальоподібна), зархара-бута (тканинна бута) , га-
дим-бута (стародавня бута), дик-бута (гострокінцева 
бута), го-бута (бута з квіточкою).  
В культурі Азербайджану «бута» застосовувалася і 
в інших видах контекстах. Із приходом інших релігій 
та вірувань (християнство, іслам, буддизм, еллінізм 
тощо) ставлення до головного символу зороа-
стризму – «бута» – залишився в побуті та культурі 
як своєрідний тотем. Довгий час він представлений 
на гербі стародавніх держав Азербайджану, і досі 
залишається на гербі Баку. Зображення бута також 
служили своєрідними знаками відзнаки у військо-
вих. «Ciqqa-buta» і «man-buta» прикрашали корони 
шахів і капелюхи воєначальників. «Ciqqa-buta» 
(бута-корона) символізувала мужність, хоробрість, 
честь і доблесть. «Людина-бута» втілювала честь 
та гідність. До прикладу, у грузинській мові слово 

Продукція майстерні «BUTAGLASS», Баку, Азербайджан

Продукція майстерні «BUTAGLASS», Баку, Азербайджан
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«людина» означає бута. «Лалак-бута» (пір’яна бута), 
яка виглядає набагато простіше, символізувала 
хоробрість і була ознакою середнього рангу. Бута 
також служила формою письма – «язили-бута» 
(бута з написами). Усередині бути писали листи, 
вірші, заклинання чи побажання, щоб бута могла 
«допомогти» втілити все це в життя.
РОЗДІЛ 2. Орнаментальний мотив «бута» в деко-
ративно-прикладному мистецтві Азербайджану 
Азербайджан має давню історію та багату культуру, 
а в різних регіонах країни, ще з давніх часів займа-
лися ремеслами: висікали перші наскельні орнамен-
ти, зображали їх на гончарних виробах, інвентарі з 
металу та прикрасах. Символ «бута» зустрічається 
в зображеннях східних килимів і тканин, у виробах 
декоративного мистецтва,  ювелірних виробах та в 
архітектурі Сходу. 
У міру розвитку ремесел, значна частина цих орна-
ментальних мотивів знайшли своє відображення в 
декоративно-прикладному мистецтві. Азербайджан-
ська дослідниця Сабзалі Т. класифікує «буту» в кон-
тексті розвитку мистецтва за наступними категорія-
ми: сая-бута (проста бута), айрі-бута (вигнута бута), 
діліклі бута (зубчаста бута), киврим-бута (кучерява 
бута), кармаклі-бута (гачковидна бута), сабалід-бута 
(каштанова бута), бадамі-бута (бута мигдалеподіб-
на), зархара-бута (тканинна бута), кадим-бута (стара 

бута), дік-бута (загострена бута), коса-бута (подвійна 
бута), qotazli-бута (бута з пензликом), cicakli-buta 
(бута з квіткою), янар-бута (палаюча бута).
Орнаментальний мотив «бута» найчастіше знаходимо  
у килимових композиціях, які сьогодні є художнім 
самовираженням культури Азербайджану. Зразки 
мистецтва, створені школами килимарства, є пред-
метом дослідження в науковому товаристві. Аналіз 
показує, що всі елементи художніх особливостей 
килимів відображаються у його назві.
Дослідник Салімзаде С. Р. у статті  «Становлення 
ковроткацтва в Азербайджані: художні особливос-
ті» стверджує, що при аналізі процесу формування 
азербайджанських килимів слід враховувати досвід 
шкіл килимарства, що діють і сьогодні. Кожна школа 
характеризується особливими якісними характерис-
тиками. Автор згадує сім шкіл килимарства - Абше-
рона (килими «Хиля-бута»), Гянджі, Карабаха (килими 
Шабалід бута»), Губи, Казаха, Тебріза (килими «Бута») 
та Ширвана. Як бачимо із дослідження, використані 
при створенні килима мотиви «бута» відображаються 
у назві школи [12].
Слід відзначити, що сім шкіл килимарства, зокрема 
з створення взірців із використанням мотиву «бута», 
виділяє також дослідниця Р. Тагієва. Розглядаю-
чи мистецтво азербайджанського килимарства в 
контексті міжцивілізаційного діалогу, авторка згадує 

про загальні тенденції в килимовому мистецтві та від-
значає внесок локальних шкіл. Тагієва Р. стверджує, 
що класифікація килимів завжди умовна, оскільки 
одна школа не може уникнути впливу іншої: навіть 
при відокремленій роботі майстрів завжди присутні 
національні віяння, що визначають загальні принципи 
естетики виробів [15].
У візуальному дослідженні «Орнаменти азербай-
джанських килимів» Школи дизайну «НДУ ВШЕ» 
Семенової Є.  розглянуто національні особливості 
орнаменту, особливості різних шкіл, закономірнос-
ті у побудові орнаменту, зокрема із використання 
орнаменту «бута». Шабаліт бута - азербайджанські 
ворсові килими, що входять до карабахської групи 
складної композиції.  Серединне поле килима покри-
вають візерунки «бута», повернені вліво та вправо.  
Художня якість килима визначається відстанню 
між бутами.  На серединному полі килима, на яких 
«бута» розташовані щільніше, виглядають краще, ніж 
килими з композицією з бут, розташованих рідкіше.  
Також зустрічаються килими, серединне поле яких 
заповнюють «готазли бута» («бута з пензликом») та 
«Ейрі бута» («крива бута»).
Килими «Хіла бута» (група бакинських килимів» харак-
теризуються м'якістю та інтенсивністю кольорів, ори-
гінальними геометричними візерунками.  До декорацій 
цих килимів часто присвячені геометричні візерунки, 

а також зображення рослин. Часто центральний фон 
«бакинських килимів» прикрашений медальйоном 
прямокутної форми, використовується мотив по-
довжених багатокутників зі східчастим абрисом, що 
часто містить езотеричні символи, наприклад число 
«4» і довгі восьмикінцеві «зірки».  Колірній гамі цього 
типу килимів характерні бліді, майже прозорі кольори, 
гармонійні поєднання синього, блакитного, бежевого, 
кольору слонової кістки, жовтого, шоколадного та 
чистих тонів червоного [13].
Один із типів килимів, а саме карабахскі коври 
намазлик, розглянула  Гадирова Д. Аналізуючи її до-
слідження, можемо зробити висновок, що елементи, 
що прикрашають та насичують композиції карабах-
ських килимів-намазликів відрізняються різноманітні-
стю, а стилізовані геометричні, символічні, рослинні 
елементи представлені у цих композиціях в різних 
розмірах. Авторка пише: «Серединне поле килима з 
композицією «Хантірмі», зітканого в карабахському 
регіоні, складають широкі або вузькі вертикальні 
смуги, де простір між смугами заповнюються сти-
лізованими рослинними орнаментами між верти-
кальними завитими лініями у формі «ілангач» (змійка) 
і серед цих елементів найчастіше можна зустріти 
елемент «Бута»« [2].
Про непересічне значення для азербайджансько-
го народу мотиву «бута» в ковровому мистецтві 

Майк Воллес Ульві Пепінова, серія «Glass Buta», 2016
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свідчить наявність творів із зображенням символу 
в колекції Азербайджанського музею килима, який 
було відкрито у Баку в 1967 р. У ньому зберігаєть-
ся найбільша у світі колекція азербайджанських 
килимів, що є найважливішою частиною національної 
спадщини. У музеї представляється все художнє, 
технічне, регіональне різноманіття азербайджан-
ського килима у взаємозв'язку з іншими предметами 
традиційного життя, у світовому культурному контек-
сті. Загалом в експозиції налічуються десятки видів 
мотивів «бута», представлених на вишивках, ткани-
нах, металі, багато з яких, залежно від семантики, як 
і в килимах, мають певні назви [16].
Ройя Тагієва, доктор мистецтвознавства, яка дослі-
джує походження та символіку азербайджанських 
килимів, стверджує, що мотив «бута» зустрічається 
не лише на килимах, а й на інших предметах народ-
ної прикладної творчості Азербайджану. У її праці 
подано ілюстрацію орнаменту на курильній трубці 
XVIII ст., що зберігається в  Національному музеї 
історії Азербайджану, що підтверджує вищезазна-
чену тезу [15].
Мотив «бута» застосовували у свої творчості майс-
три, які працюють у сфері художнього дерева. Про 
місце та роль сучасних майстрів Азербайджану 
у розвитку мистецтва художньої різьби по дере-
ву згадує у своїй праці М.М. Кязімова. В статті 
авторка описує творчість одного з майстрів, які 

займаються художньою різьбою по дереву Шахіна 
Рагімова. У скриньках, виконаних у формі націо-
нального азербайджанського орнаменту «бута», 
майстер продемонстрував високу пластичність. 
Орнамент «бута», що є основним декоративним 
елементом народного декоративно-ужиткового 
мистецтва, на предметі побуту майстра представ-
лений як зразок художнього різьблення по дереву, 
що відповідає естетичним запитам [7].
Орнамент з «турецьким огірком» розвивається і в 
парадигмі дизайну, зокрема в одягових тканинах, 
де використовують методи нашарування, стилізації 
та змішування його з іншими стилями та декором 
для отримання принту. Італійський будинок моди 
«Etro» ще у 1981 році запустив колекцію декоратив-
них тканин з узором «бута», який засновник бренду, 
антиквар, колекціонер та експерт в галузі краси Джі-
роламо Етро відкрив під час подорожі до Індії. Принт 
став окрасою усіх виробів дому краси: меблі, одяг, 
текстиль, аксесуари, парфумерію тощо.
Народні ремесла у ХХІ столітті завдяки підтримці 
азербайджанської держави, переживають період 
відродження. Підтвердженням тому служить Центр 
кераміки і прикладного мистецтва ABAD, що від-
крився 2018 році в м. Шекі. Координатор центру, 
відомий азербайджанський художник-кераміст Мір 
Теймур Мамедов вказує на важливість відродження 
прикладного мистецтва Азербайджану і його поши-

рення по всіх регіонах республіки. У своїй творчості 
М. Т. Мамедов також повертається до традиційного 
зображення мотиву «бута», про що свідчать його 
недавні роботи [4].
«Бута» як мотив поширений та активно застосову-
ється у сфері художнього скла. У столиці Азербай-
джану Баку в 2002 році було створено  майстерню, 
що спеціалізується на створенні декоративних робіт 
зі скла, а з 2010-2020 рр. продовжує свою діяль-
ність під назвою «Buta Glass».  Засновники відомої 
майстерні розвивають ідею нанесення на скло 
оздоблювальних елементів, що використовуються в 
орнаментальному мистецтві Азербайджану, поєдну-
ючи їх з сучасними формами. «Buta Glass» донесять 
до наступних поколінь стиль «бута», який вважають 
національною цінністю. Сировиною для виробів є  
високоякісне скло, що виготовляються ручним спо-
собом на турецькій фабриці «Пашабахче». 
Англійська художниця Ульві Пепінова з Кембрид-
жу, яка працює зі склом, на своєму офіційному 
сайті пише, що черпає  натхнення з   «BUTA» – 
символу полум’я і божественного вогню в Азер-
байджані. Мисткиня у колекції «Glass Buta» вико-
ристовує мотив «бута» для створення форми а не 
як елемент розпису роботи.
Майк Уоллес (Mike Wallace), талановитий художник 
по склу з Сільванії (штат Огайо, США), у власній 
студії «Village Glass», також створює роботи, в яких у 
формі прослідковуються символіка «бута».

Сьогодні мистецтво Азербайджану набуває попу-
лярності у світі, а термін «бута» вживається у назвах 
культурно-мистецьких заходів. Прикладом може 
слугувати фестиваль мистецтв «Buta Azerbaijan», 
який вперше проведено в 2009 році в Лондоні 
(Великобританія). На «Buta Art Festival» представ-
лено широкий спектр мистецтва, від старовинних 
технік азербайджанського килимарства, виставок 
сучасного мистецтва в галереї Саатчі та Фонді Луїзи 
Блуен, до творчості сучасних фотографів. Під час 
фестивалю сім художників з Азербайджану предста-
вили простір сучасного мистецтва «YARAT», які було 
презентовано глядачам роботи в публічному просто-
рі міста, а також вперше було експоновано шедеври 
художника Таїра Салахова.

ВИСНОВКИ.
Аналіз досліджень дає змогу констатувати факт, що 
орнаментальний мотив «бута» в парадигмі мистецтва 
пройшов тривалий шлях еволюції та зазнав числен-
них трансформацій. Етапи «кристалізації» структур-
них, композиційних, колірних рішень відображалися 
в килимарстві, текстилі, дереві, склі тощо. Сучасні 
митці у своїй творчості експериментують із викорис-
танням символу «бута», про що свідчать згадані вище 
твори. Дипломна робота – це спроба зробити внесок 
у збереження традицій Азербайджану, показате 
власне бачення використання «бути» при створенні 
роботи зі скла. 

Чаша з візерунком пейслі по центру, перша половина 18 століття
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