
 

 

 

У   Львові   відбудеться   І   Міжнародна   резиденція   художників-склярів   

«European   Glass   Educa�on»  

У  Львівській  національній  академії  мистецтв  на  базі  кафедри  художнього  скла           
20-30  вересня  відбудеться  І  Міжнародна  резиденція  художників-склярів  «European         
Glass  Educa�on».  Проєкт  реалізовується  за  підтримки  Українського  культурного         
фонду.  

І  Міжнародна  резиденція  «European  Glass  Educa�on»  –  міждисциплінарна  відкрита          
платформа  обміну  мистецьким  досвідом,  співтворення  авторських  композицій  молодими         
й  досвідченими  художниками-склярами.  Учасники  резиденції  –  керівники,  професори  та          
студенти  кафедр  художнього  скла  дев’яти  академій  мистецтв  країн  Східної  Європи  –            
упродовж  дев’яти  днів  працюватимуть  онлайн  над  виконанням  поставлених  завдань.  У           
рамках  програми  відбудеться  Міжнародна  науково-теоретична  онлайн-конференція,       
виставкові   проєкти   та   круглий   стіл   групи   міжнародних   експертів.   

Студенти  різних  українських  мистецьких  вишів  працюватимуть  у  майстернях  гутної          
обробки,  холодної  обробки,  термічного  формування,  вітража  та  розпису  над  виконанням           
авторських  композицій  за  трьома  напрямками:  проектування  ужиткових  предметів,         
авторське  художнє  скло,  скляні  об’єкти  в  середовищі.  Інструкторами  будуть  викладачі  та            
нещодавні  випускники  кафедри  художнього  скла  ЛНАМ.  За  результатами  спільної  роботи           
відбудеться  виставки  виконаних  робіт  у  новоствореній,  сучасно  обладнаній  галереї          
кафедри,  а  згодом  буде  створений  виставковий  проект  для  представлення  в  інших            
локаціях.   

«Завдяки  створенню  експертної  групи  з  залученням  провідних  іноземних  фахівців  у           
галузі  мистецької  освіти  буде  розроблено  інструменти  і  механізми  удосконалення          
освітньої  програми  «Художнє  скло»,  а вдосконалення  навчально-виробничих  майстерень         
та  впровадження  нових  технік  обробки  розширить  спектр  можливостей  для  учасників…»,  –            
зазначає   Михайло   Бокотей,   завідувач   кафедри   художнього   скла   ЛНАМ   та   куратор   проєкту.  

Кафедра  художнього  скла  Львівської  національної  академії  мистецтв  –  єдина  в           
Україні  платформа  вищої  освіти  для  фахівців  у  галузі.  Упродовж  понад  тридцятилітньої            
діяльності  у  галузі,  кафедра  художнього  скла  ЛНАМ  утримує  постійні  контакти  з            
інституціями  та  індивідуальними  художниками  з  різних  країн,  які  також  організовують           
симпозіуми,   конференції,   резиденції   та   інші   міжнародні   зустрічі.  

 

Контакти:   glass@lnam.edu.ua  

_____________________________________________________________  
Український   культурний   фонд    -   державна   установа,   створена   у   2017   році,   на   підставі   відповідного   Закону   України,   з   метою   сприяння  
розвитку   національної   культури   та   мистецтва   в   державі,   забезпечення   сприятливих   умов   для   розвитку   інтелектуального   та   духовного  
потенціалу   особистості   і   суспільства,   широкого   доступу   громадян   до   національного   культурного   надбання,   підтримки   культурного  
розмаїття   та   інтеграції   української   культури   у   світовий   культурний   простір.   Діяльність   фонду,   згідно   чинного   законодавства,  
спрямовується   та   координується   Міністерством   культури   України.   Підтримка   проектів   Українським   культурним   фондом   здійснюється   на  
конкурсних   засадах.   Позиція   Українського   культурного   фонду   може   не   збігатись   з   думкою   авторів.  


