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С ЛОВО РЕКТОРА

RECTOR’S WORD

Галерея Львівської національної академії мистецтв — 
локація для творчого самоствердження молодих ху-
дожників — студентів і випускників Академії, яка має 
давній історичний родовід і високий міжнародний 
авторитет у динаміці сучасного культурно-мистець-
кого життя. П’ять років її діяльності — це хроноло-
гія успішного менеджерського задуму, це десятки 
відкритих імен, це презентація сучасних креативних 
ідей, нові форми естетичної комунікації. Спосеріга-
ється динамічне зростання рейтингу галереї з-поміж 
середовищ інтелектуальних дискусій про актуальні 
мистецькі практики, це місце, де народжуються зірки 
національного мистецтва завтрашнього дня.

Львівська національна академія мистецтв, розви-
ваючи стратегію своєї діяльності, пріоритетне значен-
ня надає студентам для розвитку їхніх індивідуальних 
творчих якостей, ініціативності, нестандартних під-
ходів до вирішення актуальних професійних задач. 
У поєднанні з освітньо-науковим процесом набут-
тя необхідних компетентностей виставкової діяль-
ності, міждисциплінарні творчі акції, презентації 

The Gallery of Lviv National Academy of Arts is a loca-
tion for creative self-affirmation of young artists, the 
students and graduates of the Academy, that has a long 
historical genealogy and high international prestige in 
the dynamics of contemporary cultural and artistic life. 
Five years of its activity are a chronology of a successful 
managerial intention, many scores of discovered names, 
the presentation of modern creative ideas, new forms 
of aesthetic communication. This is a growing rating 
among the environments of intellectual discussions 
about current artistic practices, the place where the 
stars of tomorrow national art are born.

Developing the strategy of its activities, Lviv Na-
tional Academy of Arts gives priority to the students 
for development of their individual creative qualities, 
initiative, nonstandard approaches to the ways of the 
solution to current professional problems. In combina-
tion with educational and scientific process of acquiring 
the necessary competencies, the exhibitions, interdis-
ciplinary creative actions, presentations, lectures and 
contests “involve” student youth into nowadays cultural 

rector 's  word

лекції, конкурси ангажують студентів у новочасні 
культу ротворчі методології, скріплюють їхню здат-
ність визначати нові вектори для фахового самовдо-
сконалення. За формулою «вчитель-учень» засадни-
чі мистецькі навички трансформуються в авторські 
концепції молодих художників, які з виставкового 
майданчика Галереї ЛНАМ крокують у самостійне 
творче життя. 

Галерея ЛНАМ дарує кожному студентові та пе-
дагогу, кожному випускникові Академії, кожному 
партнеру Львівської національної академії мистецтв 
велику радість спілкування, відчуття єдиного емо-
ційного та інтелектуального поля у стрімкій дина-
міці соціокультурного життя при активних творчих 
взаємодіях з іншими мистецькими середовищами 
України та світу.

methodologies, strengthen their ability to determine 
new vectors of their professional self-improving. Ac-
cording to “teacher-student” formula, the basic artistic 
skills are transformed in author’s conceptions of young 
artists, who step from the exhibition area of the Gallery 
of LNAA towards their independent creative life.

The Gallery of LNAA gives every student and pro-
fessor, every graduates of the Academy, every partner 
of Lviv National Academy of Arts great joy of commu-
nication, feeling of common emotional and intellectual 
field in fast dynamics of socio-cultural life, with active 
creative interactions with other artistic environments 
in Ukraine and the world.

Володимир Одрехівський 
Volodymyr Odrekhivskyy 

ректор Львівської національної академії мистецтв, 
професор, народний художник України

Rector of Lviv National Academy of Arts, 
Professor, People’s artist of Ukraine
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ВІД ГА ЛЕРЕЇ

FROM THE GALLERY

П’ять років тому, коли ми готувалися до відкриття 
галереї, було приємне передчуття нового, невідомого, 
складного й водночас надзвичайно цікавого. Але тоді 
ми ще не знали, що попереду не лише найкращі п’ять 
років динамічного, насиченого яскравими подіями 
періоду нашого професійного життя, але й своєрідний 
новий етап розвитку Академії. Це був час формування 
команди, яка була налаштована на роботу з молоддю, 
якісну комунікацію та промоцію ЛНАМ. Від початку, 
під час підготовки першого проєкту «ПОЧАТОК», ми 
до кінця не знали чи впораємось з викликами, що 
нас очікують і яким буде результат, оскільки неодно-
разово стикалися з сумнівами, критикою та неприй-
няттям частиною колективу ідеї створення галереї як 
окремого підрозділу ЛНАМ. Але тепер, за підсумком 
п’яти років, можемо стверджувати, що нам вдалося 
навіть більше, ніж можна було очікувати. Галерея ста-
ла динамічним культурним осередком, повноцінним 
учасником мистецького життя міста, майданчиком 
для професійного розвитку та діалогу.

Галерея ЛНАМ — це мистецький простір, концеп-
ція діяльності якого полягає у підтримці молодого 
покоління художників, надання їм можливості отри-
мати свій перший виставковий досвід і представити 
роботи на огляд широкому загалу. Сучасно облад-
нана галерея, як підрозділ Львівської національної 
академії мистецтв, заснована у 2015 р. як своєрідний 
«інкубатор» для авторських проєктів студентів та ви-
пускників Академії. Жодних жанрових, стилістичних 
чи інших обмежень до творчих реалізацій! Основне 
наше завдання ― створити максимально комфортну 
платформу для втілення ідей молодого покоління.

У 2020 р. ми святкуємо 5 років своєї діяльно-
сті. За цей період у галереї ЛНАМ реалізовано біль-
ше сотні різнопланових проєктів: збірні виставки, 
які репрезентували усі творчі спеціальності ЛНАМ, 

Five years ago, when we prepared to open the Gallery, 
we had a pleasant feeling of something new, unknown, 
complex and extremely interesting at the same time. 
But we did not know yet that there were not just five 
best years of a dynamic, eventful period of our pro-
fessional life ahead, but a peculiar new stage of the 
Academy development. That was the time of forming 
a team, focused on work with the youth, qualitative 
communication and promotion of Lviv National Acad-
emy of Arts. From the outset, during our preparing for 
the first project BEGINNING, we did not know to the end 
whether we would manage to cope with the challenges 
awaiting us and what the result would be. Because more 
than once we had faced doubts, criticism and rejection 
by the part of our staff of the idea of creating the Gal-
lery as a separate unit of LNAA. But now, according 
to the results of five years, we can state that we have 
managed to do even more than we could expect. The 
Gallery has become a dynamic cultural centre, a full par-
ticipant in artistic life of the city, a place for professional 
development and dialogue.

The Gallery of LNAA is an art space, the concept 
of operations of which lies in supporting the young youth 
artists, giving them an opportunity to obtain their first 
exhibition experience and present their works to wide 
audience. The modernly equipped Gallery as a unit of 
Lviv National Academy of Arts was established in 2015 
as a kind of “incubator” for author’s projects of the stu-
dents and graduates of the Academy. No genre, stylistic 
or other restrictions for creative realizations! Our main 
task is to create the most comfortable platform for 
embodiment of ideas of the young generation.

In 2020, we celebrate 5 years of our activity. More 
than a hundred diverse projects were implemented in 
the Gallery of LNAA during this period: joint exhibi-
tions that represented all creative specialties of LNAA, 

Юрій Новачинський 
Анна Єфімова

Yurii Novachynskyy 
Anna Yefimova 

11from the gallery

персональні проєкти студентів і випускників; колек-
тивні міжвузівські проєкти тощо. Окрім виставок тут 
відбувалися інші мистецькі акції: перформанси, му-
зичні концерти, поетичні вечори, театральні вистави, 
кінопокази, лекції, презентації, творчі зустрічі та на-
віть фешн-шоу. Активна виставкова діяльність віді-
грає важливу роль у формуванні позитивного іміджу 
ЗВО, популяризує його на регіональному, Всеукра-
їнському та міжнародному рівнях. З кожним роком 
відбувається все більше заходів, орієнтованих на ко-
мунікацію, відкритий діалог, вихід у незвичні формати 
та залучення нових кіл аудиторій. Співпраця з арт-ін-
ституціями та мистецькими осередками є одним 
з важливих напрямів розвитку та популяризації гале-
реї. Впевнені, що попереду у нас чудові перспективи. 
Ті, хто обрав Академію мистецтв у Львові, як місце для 
навчання — вже сприймають галерею як «свій» про-
стір, який допомагає їм розкритись, не просто попу-
ляризує, але й сам вишукує таланти. Це роки відпо-
відальності, студентської сміливості та готовності до 
нових викликів.

Квінтесенцією ефективної п’ятирічної діяльності 
став проєкт «Комунікаційна кампанія галереї ЛНАМ», 
який отримав підтримку Українського культурного 
фонду і дав нам можливість зробити ще більше, за-
звучати по новому в медійному просторі. Віримо, що 
завдяки злагодженій командній роботі в майбут-
ньому нам вдасться втілити в життя ті плани, які ще 
не отримали належної реалізації. Тому наступні п’ять 
років стануть знову ж таки новим ПОЧАТКОМ роз-
витку галереї ЛНАМ, а відправною точною є саме цей 
проєкт, який ми реалізовуємо в складних карантин-
них умовах 2020 р. Відкритість до колаборацій і фа-
хова допомога в пошуках власного звучання молодим 
митцям — наші головні пріоритети на майбутнє.

personal projects of the students and graduates; collec-
tive projects of high educational institutions, etc. In ad-
dition to exhibitions, other art events took place here: 
performances, music concerts, poetry readings, theatre 
performances, cinema shows, lectures, presentations, 
creative meetings and even fashion shows. Active exhi-
bition work has an important role in forming a positive 
image of the institution, makes it popular on regional, 
all-Ukrainian and international levels. Every year more 
and more events, focused on communication, open 
dialogue, entering into unusual formats and attracting 
new circles of audience are held. Cooperation with art 
institutions and art centres is one of the significant di-
rections of the Gallery development and popularization. 
We are sure that we have great prospects ahead. Those 
who have chosen the Academy of Arts in Lviv as a place 
for study, already accept the Gallery as “their” space 
that helps to open themselves, not just popularizes 
but is looking for talents by itself. These are the years 
of responsibility, student courage and readiness for new 
challenges. The project “Communication Campaign of 
LNAA Gallery” became the quintessence of the effec-
tive five-year activities, which got the support of the 
Ukrainian Cultural Foundation and provided us with the 
opportunity to do more, sound in media space in a new 
manner. We consider that due to well-coordinated team 
work in the future we will succeed to embody those 
plans, which have not been properly realized yet. That 
is why the next five years will be a new Beginning of the 
development of LNAA Gallery, and the starting point is 
actually this project that we are implementing in diffi-
cult conditions of the quarantine 2020. The openness to 
collaborations and professional assistance in searching 
of one’s own sounding by young artists are our main 
priorities for the future.
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ПРИСУ ТНІСТЬ

PRESENCE
Художники:

Микола Мудрик 
Тарас Попович

Куратор:
Михайло Бокотей

Artists:
Mykola Mudryk 
Taras Popovych

Curator:
Mykhaylo Bokotey

Presence Exhibition was remembered by its synthesis of 
sculptural and painting exposition within one exhibition 
space. The painting was represented by the works of 
a fourth year student Mykola Mudryk, the sculpture — 
by Taras Popovych. On his painting canvases, Mykola 
hid his own presence by leaving a hint about some-
thing really sensitive and associative. The presence of 
an aesthetic image was come to intimate observing, 
where depicted things were accepted as real. The idea 
of a sculptural component is to create spatial objects 
without using closed planes or internal filling. Taras al-
ways leaves in his creative work an opportunity for the 
viewer to synthesize sensations by himself by creating 
integral images in imagination, because art is not just 
thinking with images, it is also thinking with plastic 
presence. According to the authors, they are joined 
by aestheticism, sensitivity and illusiveness that make 
them to “be” together with the life of artistic image.

Виставка «Присутність» запам’яталась синтезом 
скульптурної та живописної експозиції в межах од-
ного виставкового простору. Живопис був представ-
лений роботами студента 4 курсу — Миколи Мудрика 
(факультет ОМІР, спеціальність — реставрація творів 
мистецтва), скульптура — Тараса Поповича (аспі-
рант ЛНАМ). На представлених живописних полотнах 
Микола завуалював власну присутність, залишивши 
натяк на щось конкретно чуттєве, асоціативне. При-
сутність естетичного образу була зведена до інтим-
ного споглядання, в якому зображене сприймалось 
як реальне. Кожен об’єкт у творах митця виражає 
певний бік сутності, яка завжди проявляється в кон-
кретних предметах чи процесах. Ідея ж скульптурної 
складової — створення просторових об’єктів, не ви-
користовуючи замкнутих площин чи внутрішнього на-
повнення. Пошуки лаконічної та доступної пластичної 
мови для форми та об’ємів, які є максимально вираз-
ними для сприйняття. У своїй творчості Тарас завжди 
залишає можливість глядачу самостійно синтезува-
ти відчуття, створюючи в уяві цілісні образи, адже 
мистецтво — це не лише мислення в образах, воно 
є також мисленням пластичною присутністю. Творчий 
тандем молодих авторів став наочним натяком на те, 
яким цікавим може бути поєднання різних художніх 
жанрів. За словами авторів, їх поєднують естетизм, 
чуттєвість, ілюзорність, що змушують «бути» разом 
з життям художнього образу.

БИК | BULL
Тарас Попович | Taras Popovych   

метал | metal 
2015
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ЖИВОПИС

PAINTING
Художник:

Макар Москалюк
Куратор:

Михайло Бокотей

Artist:
Makar Moskaliuk

Curator:
Mykhaylo Bokotey

Макар Москалюк — яскравий представник молодої 
генерації львівських митців, що активно працює в ца-
рині сучасного образотворчого мистецтва. Експози-
ція виставки складалася із серій живописних полотен, 
створених протягом 2013–2015 років поза межами 
навчального процесу, і мала на меті продемонстру-
вати широкому загалу маловідому грань творчос-
ті художника. Вже на момент виставки молодому 
митцеві вдалося виробити оригінальну живописну 
манеру, в якій органічно взаємодіють кращі досяг-
нення львівської школи монументального живопису, 
постмодерні віяння, а також індивідуальні пошуки та 
інспірації автора.

«Мене захоплює точність і експресивність у робо-
тах, хоч зображаю їх по два різні краї полотна, в таких 
випадках роблю серію різних за енергією та колори-
том робіт, що особливо помітно в триптихах. Відчуваю 
і сприймаю світ від великої маси до малої деталі, 
вони між собою є противагою і доповненням одна 
одної. Цікавить простота, лаконічність, цілісність — 
вони є і залишаються моїм внутрішнім фундаментом. 
Мистецтво — це ключ до людини, незалежно від 
національності й мови. У своїх різних формах про-
явлення мистецтво — це культура, це духовність, це 
носій інформації, це багатство людства», — зазначає 
молодий художник.

Ця експозиція продемонструвала сучасні тен-
денції в монументальному та станковому живописі, 
розкрила творчий потенціал студента, його сформо-
ваність і самодостатність як митця, а також засвід-
чила високий фаховий рівень підготовки, здобутий 
завдяки навчанню у ЛДКДУМ ім. І. Труша та ЛНАМ.

Makar Moskaliuk is a bright representative of the young 
generation of Lviv artists, who works actively in the field 
of contemporary fine arts. The exhibition exposition 
consisted of the series of his paintings made during 
2013–2015.

“I am interested in simplicity, laconicism and integ-
rity — they are and stay my inner foundation. Art in its 
various forms of expression is culture; this is spirituality, 
this is an information medium, the wealth of humanity”, 
the young painter notes. Actually, these are the convic-
tions that provide the basis of his creative activity.

ХВИЛЯ | WAVE
Макар Москалюк | Makar Moskaliuk

олія | oil
2014
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ВЗАЄМОДІЯ

INTER ACTION
Художники:

Лесь Панчишин 
Аліна Гаєва

Куратор:
Михайло Бокотей

Artists:
Les’ Panchychyn 

Alina Haieva
Curator:

Mykhaylo Bokotey

Мистецький проєкт «взаємоДІЯ» творчої групи 
Gaieva | Panchyshyn демонстрував напрацювання двох 
молодих митців із різних регіонів України в напрямку 
contemporary art і порушував актуальну проблему де-
фіциту живого спілкування в сучасному світі.

Працювати над проєктом «взаємоДІЯ» вони по-
чали у 2014 р., сформувавши його в єдину концепцію, 
зійшовшись на спільній темі, в основі якої лежить 
нездатність до діалогу, проблема культурної пам’яті 
та проблема замовчуваних тем. Автори проєкту праг-
нули акцентувати на дослідженні людських чуттєвих 
потреб у цифрову добу; зрозуміти, які контакти ми 
втрачаємо й набуваємо. Вони пропонували досліди-
ти спілкування, людські почуття й форми емпативних 
контактів як предмет конфлікту.

Проєкт мав на меті привернути увагу глядача 
до проблеми браку живого спілкування в сучасному 
світі, адже воно необхідне для кожного. Так, цифрові 
інновації є неодмінним елементом життя ХХІ століт-
тя, благом цивілізації, що стирає кордони й створює 
свою віртуальну реальність, однак емоджі, обмежена 
кількість знаків у текстових повідомленнях, систе-
ма «більше фото — менше тексту» дещо стерилізу-
ють, стандартизують вияви та проживання людських 
почуттів. Сьогодні змінилися умови існування, але 
важливо не забувати, що за екранами ховаються ті 
самі люди. І вони потребують реального Себе, вони 
потребують реального Тебе. Проєкт «взаємоДІЯ» за-
кликав не витрачати час на «світ ілюзій», не ховатися 
від справжнього «Я» за вигаданими профілями.

The interACTION Artistic Project of Haieva | Panchyshyn 
creative group demonstrated the work of two young art-
ists from different regions of Ukraine. The authors tried 
to emphasized the research of human sensuous needs 
in the digital era; understand what contacts we lose 
and gain. They offered to study communication, human 
feelings and forms of empathic contact as a subject of 
conflict. The interACTION Project called not to spend 
the time on “the world of illusions”, not hide from real 
“Me” behind imagined profiles.

ФАКТ УРА

TEX TURE
Художниця:

Ксенія Жижій
Куратор:

Орест Голубець

Artist:
Kseniia Zhyzhii

Curator:
Orest Holubets

Експозиція персональної виставки Ксенії Жи-
жій складалася із серії графічних робіт, створених 
у 2014–2015 рр. під час навчання за програмою 
обміну в Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta у Вроцлаві (майстерня професора Вой-
цеха Люпи | Wojciech Lupa) і мала на меті проде-
монструвати новаторські підходи до рисунку, від-
мінні від звичних нам традицій і стандартів вищої 
художньої освіти.

«Мої роботи є результатом творчих пошуків у ри-
сунку. Комбінації різних матеріалів, ефектів і технік. 
Головною метою для мене був сам процес створен-
ня, в ході якого кожен рисунок збагачувався новими 
рисами, ефектами та фактурами. Це емоції, пережи-
вання та почуття, перенесені на папір», — зазначила 
молода художниця.

Представлені роботи виконані в унікальній ав-
торській техніці із використанням нетрадиційних гра-
фічних засобів та інструментів, різноманітних предме-
тів побуту: мітли, ганчірки, господарські щітки, лаки 
для волосся, харчові кислоти тощо. Це оригінальний 
авторський експеримент, пошук художніх ефектів у 
нехудожньому середовищі.

Особливість проєкту «Фактура» полягала також 
у тому, що графічні композиції створила художни-
ця-керамістка із розвиненим об’ємно-просторовим 
мисленням, що, у свою чергу, надало їм особливої 
фактурності та образної виразності.

Роботи вирізняються непересічними мистецькими 
якостями, естетичною довершеністю та змістовністю.

The exposition of Kseniia Zhyzhii’s exhibition consisted 
of the series of graphic works created in 2014–2015 
during her study in exchange program at the Eugeniusz 
Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

The presented works were made in a unique author’s 
technique using non-traditional graphic means and 
tools, various everyday items: brooms, rags, household 
brushes, hairsprays, food acids, etc. This is an origi-
nal author’s experiment, a search of artistic effects in 
a non- artistic environment.
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МИТЬ

MOMENT
Художниця:

Лілія Студницька
Кураторка:

Анна Єфімова

Artist:
Lilia Studnytska

Curator:
Anna Yefimova

На виставці молодої української художниці Лілії Студ-
ницької, випускниці ЛНАМ, було представлено нову 
серію живописних пейзажів, створених 2016 року.

Роботи художниці сповнені життєвої сили, свобо-
ди, молодості, яскравих позитивних емоцій. Відчутне 
несамовите захоплення природою та навколишнім 
світом. Ці твори промовисті та виразні, вони відобра-
жають фантастичну динаміку природних явищ.

Виставка продемонструвала легкість і невимуше-
ність живопису Лілії Студницької, яка не боїться поєд-
нувати активні, яскраві кольори, що створює особли-
ві візуальні ефекти, надає композиціям ефект ності 
та сучасності. Авторка сміливо та впевнено оперує 
яскравими відтінками та будує композиції на різких 
контрастних співвідношеннях, що значною мірою і ви-
значає авторську манеру мисткині. Композиції виріз-
няються фантастичною експресією, якої художниця 
досягає, перш за все, завдяки колористиці.

Усі представлені роботи надзвичайно динамічні 
та промовисті, випромінюють потужний енергетич-
ний заряд.

Ритмічні композиції, виразні лінії та акценти, ак-
тивна гра кольорів на полотні засвідчили непересіч-
ний творчий потенціал художниці.

At Lilia Studnytska’s exhibition, the new series of pic-
turesque landscapes, made in 2016, were represented.

The works by paintress impressed first of all by their 
energy. They are full of life force, freedom, youth and 
bright positive emotions.

All represented works are extremely dynamic and 
expressive, they emit powerful energetic charge.

Rhythmic compositions, vivid lines and accents, ac-
tive play of colours on the canvas stated a peculiar 
creative potential of the paintress.

ФРАГМЕНТИ | FRAGMENTS 
Лілія Студницька | Lilia Studnytska 

акрил | acrylic 
2016

НІЧ | NIGHT
Лілія Студницька | Lilia Studnytska 

акрил | acrylic 
2016
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ОДИН, ДВА ,  ТРИ

ONE ,  T WO, THREE
Художники: 

Андрій Чижов 
Інна Делієва 

Сергій Слепко
Куратор:

Михайло Бокотей

Artists:
Andrii Chyzhov 

Inna Deliieva 
Serhii Slepko

Curator:
Mykhaylo Bokotey

На виставці графічних творів студентів 4-го курсу ка-
федри художнього скла Інни Делієвої, Андрія Чижова 
та Сергія Слепка було представлено багатосторонний 
доробок трьох молодих художників, їхні творчі пошуки 
та експерименти. Кожен з них, окрім свого фаху — ху-
дожнього скла, активно працює у сфері станкової 
графіки та живопису.

Концепцію проєкту автори представили наступ-
ним чином: «Сюжетна лінія нашої виставки розгорта-
ється навколо вивченого і, водночас, незбагненно-
го ОБРАЗУ ЛЮДИНИ. У кожної людини на планеті 
в голові тисячі своїх неповторних думок, ідей і мрій, 
кожен йде своїм шляхом і має власну філософію. 
Саме тому не дивно, що роботи в нас вийшли досить 
різними, адже досліджуваний об’єкт є багатогранним 
і неповторним. Більше того, ми самі є частиною влас-
ного ж дослідження.

Сергій Слепко звернув свою увагу на значення, 
яке ми надаємо зовнішності, та як прагнемо її змі-
нювати, котра є різною в кожного народу, однак ба-
жання знайти втіху та відповіді на свої питання поза 
реальністю об’єднує усіх. Андрій Чижов досліджував 
вплив середовища на особистість і можливість впли-
ву окремої особи на великі маси людей. Отже, три 
суб’єктивні аспекти людського буття, три художники, 
три різні точки зору були поєднані цією виставкою для 
того, щоби показати глядачеві наскільки різноманіт-
ним і неосяжним є образ людини».

The many-sided work in the field of easel graphics was 
presented at the exhibition of graphic works by fourth 
year students of the Art Glass Department, namely: Inna 
Deliieva, Andrii Chyzhov and Serhii Slepko.

The plotline revolved around the image of a human.
Three subjective aspects of human being, three art-

ists, three different points of view are combined in the 
exhibition to show the audience how various and im-
mense the human image is.

БЕЗ НАЗВИ | UNTITLED
Сергій Слепко | Sergii Slepko 

2016

МІСЯЦЬ | MOON
Інна Делієва | Inna Deliieva 

2016
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ПРИХОВАНЕ

HIDDEN
Художники:
Роман Хрущ 
Зірка Савка

Куратор:
Роман Дмитрик

Artists:
Roman Khrushch 

Zirka Savka
Curator:

Roman Dmytryk

Виставка «Приховане» представила живописні екс-
перименти двох молодих авторів, їхнє неординарне 
бачення внутрішнього світу людини.

Світ складається із явного та неявного. Так зва-
не «приховане», залишається часто непоміченим чи 
проігнорованим нами. Невисловлені думки, потаємні 
вірування, замасковані емоції та переживання — усе 
це є частиною нашого життя, яке ми ховаємо від 
інших чи вони від нас. Роботи молодих художників 
Романа Хруща та Зірки Савки дають можливість за-
зирнути в цей незримий та затаєний світ людини.

Об’єднані спільною назвою виставки, автори ро-
біт звертаються до різних аспектів «прихованого». 
Щоби перевести увагу зі світу явного на невидимий 
світ духовного, художник Роман Хрущ за допомогою 
видимих символів, образів та кольору відображає 
у своєму живописі прихований, тісно пов’язаний з ре-
лігією внутрішній світ людини.

Тривожні моменти життя, які не підлягають роз-
голошенню, тримаються в секреті від інших, але є не-
від’ємною частиною нашого світу, стали основною 
темою робіт Зірки Савки. Експресивні образи у творах 
художниці змушують замислитися над прихованим 
від чужих очей світом людських переживань.

Мета виставки — показати внутрішній, незримий 
світ, адже ніколи не знаєш, що приховують люди, які 
проходять поряд, про що вони думають, у що вірять.

Roman Khrushch and Zirka Savka presented The Hidden 
Project. It is implicit and so-called “hidden” thing that we 
often do not pay attention to or do not want to notice. 
Unspoken thoughts, secret beliefs, disguised emotions 
and hidden feelings — all this is a part of our life that 
we withhold from other people or they from us. The 
authors appeal to different aspects of “hidden” things. 
Roman Khrushch depicts in his painting an inner world 
of a man, which is hidden and closely connected with 
the religion, by using visible symbols. Anxious moments 
of life, which are not subject to disclosure, are kept a se-
cret from others, but are an integral part of our world, 
became the main topic of Zirka Savka’s works.

СВІТИ | WORLDS
Роман Хрущ | Roman Khrushch 

олія | oil 
2016

В МОЛИТВІ | IN PRAYER
Зірка Савка | Zirka Savka 

олія | oil 
2015
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ЖІНК А

WOMAN
Художниця:

Іванна Масалович
Куратор:

Орест Принада

Artist:
Ivanna Masalovych

Куратор:
Orest Prynada

Метою проєкту Іванни Масалович було проде-
монструвати авторське бачення образу жінки, інтер-
претованого у живописі та склі.

«Жінка» є ключовим концептом у творчості мист-
кині. Вона ретранслює цей образ у найрізноманіт-
ніших варіаціях. Жінка — це маленький всесвіт, 
навколо якого все обертається: це і берегиня-мати, і, 
водночас, це «мистецька форма», яка буває дуже різ-
ною. Кожна робота — це особисті внутрішні рефлек-
сії, своєрідна поетизація жіночої сутності, майстерно 
передана у живописних і скляних експериментах.

Живописні твори художниці вирізняються непе-
ресічною експресією, динамікою композиційних ви-
рішень і особливим відчуттям кольору.

Роботи в художньому склі демонструють профе-
сійне володіння складними технологічними прийома-
ми та формотворчими методами. Попри молодий вік, 
Іванні Масалович уже вдалося виробити оригінальну 
авторську манеру та знайти нові засоби вираження, 
досягнути цілісності та гармонійної взаємодії живо-
писних творів і художнього скла.

Іванна Масалович — яскрава представниця мо-
лодої ґенерації львівської мистецької школи. Вона 
активно експериментує з різними живописними при-
йомами, технологіями та формотворенням у склі. 
Роботи вирізняються непересічними мистецькими 
якостями, естетичною довершеністю та глибокою 
змістовністю.

Іvanna Masalovych has shown an author’s vision of the 
image of a woman, interpreted in painting and glass. 
Woman is a guardian mother, and at the same time it is 
an “art form” that can be different. Each her work touch-
es on a certain problem experienced and reinterpreted 
by the author. These are her personal internal reflec-
tions, a peculiar poetization of female nature masterly 
expressed in painting and glass experiments.

СЕСТРИ | SISTERS
Іванна Масалович | Ivanna Masalovych 

акрил | acrylic 
2016
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НАПИСАНЕ

WRIT TEN
Художник:

Петро Грицюк
Куратори:

Діана Матішинець 
Юрій Новачинський 

Анна Єфімова

Artist:
Petro Hrytsiuk

Curators:
Diana Matishynets 
Yurii Novachynskyy 

Anna Yefimova

Виставковий проєкт «Написане» мав на меті про-
демонструвати творчий доробок студента-магістра, 
який є вже сформованим молодим митцем, що ак-
тивно працює у широкому жанрово-видовому діапа-
зоні: від графіки та живопису — до концептуальних 
металевих скульптур та інсталяцій.

«Написане» — це те, що вже створив автор, зроб-
лене, виконане, доконане, різні іпостасі його творчос-
ті, втілені в живописі, рисунку та художньому металі. 
Виставка не лише зафіксувала його творчий доробок 
на завершальному етапі навчання у ЛНАМ, а й слугу-
вала для митця певним актом завершення. Фіксуючи 
доконаність робіт, він символічно відкрив для себе 
можливість нових експериментів, змін і майбутніх 
трансформацій на початку свого творчого шляху.

Живописні серії — це абстрактно-узагальнені 
пейзажі та натюрморти, фігуративні антропоморфні 
мотиви, урбаністичні пейзажі, що вирізняються своє-
рідною легкістю та невимушеністю. Натомість, ху-
дожній метал — це доволі глибокі та концептуально 
складні твори. Експозиція мала на меті поєднати та 
комплексно репрезентувати різні аспекти та грані 
творчості молодого художника.

Перший персональний проєкт продемонстрував 
багатогранність творчої особистості автора, який, ще 
перебуваючи у статусі студента ЛНАМ, міг претенду-
вати на звання самодостатнього сучасного молодого 
художника.

Петро Грицюк напередодні виставки став призе-
ром Всеукраїнського студентського конкурсу з жи-
вопису «Срібний мольберт» (ІІІ місце в номінації 
«Портрет» і спеціальний приз від Voloshyn Gallery), 
а у травні 2017-го здобув перемогу в категорії «Плас-
тичне мистецтво» за металеве панно «Марафон» 
у першій Премії Анатолія Криволапа для студентів 
українських художніх вишів.

The project was aimed to demonstrate a wide range of 
genres and forms of Petro Hrytsiuk’s creativity: from 
graphics and painting — to conceptual metal sculptures 
and installations.

Written is that what has been already created by 
the author, made, executed, accomplished. Focusing 
on his creative experience, the author discovered the 
possibility of new experiments, changes and future 
transformations at the beginning of his creative career.

The painting series are abstractly generalized land-
scapes and still lifes, figurative anthropomorphic motifs, 
urban landscapes that are characterized by special 
lightness and ease. Instead, the artistic metal is rather 
deep, conceptually complex works.
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ВІДЧУ Т ТЯ

FEELING
Художниця:

Маріанна Вахняк

Artist:
Marianna Vakhniak

Виставка кераміки та живопису «відЧУТТЯ» Маріанни 
Вахняк мала на меті відобразити внутрішні особистіс-
ні реакції суб’єкта на іманентні чи трансцендентальні 
чинники, їх переживання та переродження у фіксо-
вані стани засобами форми, силуету, кольору. Кожен 
з представлених творів торкався певної проблема-
тики: пережитої, переосмисленої чи тільки виявленої 
автором. У сукупності експозиція стала своєрідним 
калейдоскопом актуальних абстрактних і конкретних 
моментів сьогодення через призму суб’єктивного сві-
тосприйняття автора-жінки, намагання їх виявлення, 
прийняття та розуміння. «…Основну роль в образному 
вирішенні композицій відіграє дещо несподіваний, як 
на творця-жінку, монументальний об’єм, монолітна 
маса, яка у випадку кераміки викликає неодмінні 
асоціації з порожнистою посудиною.

У виявленні внутрішньої суті пластики надзвичай-
но важливу роль відіграє фактура. Вона ж свідчить 
про високу професійну майстерність художниці-ке-
рамістки, її досконале володіння матеріалом. Водно-
час, авторка майстерно застосовує нюанси кольору, 
неповторні ефекти барвистої прозорої поливи, а при 
потребі — виразні тональні контрасти. Хоч практично 
усі праці Маріанни Вахняк виконані шляхом ручного 
ліплення, космологічність, яку несе ефект обертан-
ня гончарного круга чи давній спосіб творення так 
званої «шнуркової кераміки», тут виразно присутня. 
Відчуття її справляє дивне враження «позачасовості», 
метафізичного руху крізь віки, філософського осмис-
лення сенсу і потреби нашого існування…», — Орест 
Голубець, доктор мистецтвознавства.

The exhibition of Marianna Vakhniak purposed to reflect 
inner personal reactions of the subject on immanent or 
transcendental factors, their experience and rebirth into 
fixed states by means of shapes, silhouette and colour. 
The significant aspect of feelING Project became the 
declaration of creative activity of the representative 
of the youngest generation of Lviv school of ceramics, 
a graduate 2012 of Art Ceramics Department of LNAA.

ЗВІСТКА | NOTICE
Маріанна Вахняк | Marianna Vakhniak 

олія | oil 
2017
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СИМЕТРІЯ

SYMMETRY
Художниця:

Дзвінка Загайська
Кураторка:

Галина Хорунжа

Artist:
Dzvinka Zahaiska

Curator:
Halyna Khorunzha

Молода художниця, випускниця ЛНАМ 2013 р. Дзвін-
ка Загайська вперше представила живопис на склі 
в рамках проєкту «Симетрія».

Проєкт викликав асоціації з традиційними фор-
мами народного мистецтва та втілював внутрішню 
стійкість, цілісність і гармонію Всесвіту. Переосмис-
лення глибинних змістів, що містяться в образно-сим-
волічних проявах народної культури, проникає в суть 
культурно-ціннісних орієнтирів народу.

Проєкт «Симетрія» — це насамперед:
• синтез традиційних і сучасних форм вираження;
• зацікавлення в універсальних категоріях тради-

ційної культури;
• уособлення балансу, рівноваги, гармонії та ві-

дображення матеріального світу в символічно- 
геометричних формах живопису через дію, емо-
цію, світовідчуття.

Дзвінка Загайська є активним учасником мис-
тецького життя, брала участь у численних вистав-
кових проєктах, симпозіумах і пленерах. Експозиція 
виставки продемонструвала непересічний жанровий 
формат творчого доробку та високий професійний 
рівень молодої мисткині, якого вона досягла під час 
навчання на кафедрі монументального живопису 
у Львівській національній академії мистецтв.

Within the Symmetry Project by Dzvinka Zahaiska in the 
Gallery of LNAA, the painting on glass was presented 
for the first time. The works evoked the associations 
with traditional forms of folk art and embodied the in-
ner stability, integrity and harmony of the Universe. The 
Symmetry Project demonstrated the synthesis of tradi-
tional and modern forms of expression, interest in uni-
versal categories of the traditional culture and became 
an embodiment of balance, equilibrium, harmony and 
reflection of material world in symmetric and geometric 
shapes of the painting through the action, emotion and 
feeling of the world.

РІВНОВАГА | BALANCE
Дзвінка Загайська | Dzvinka Zahaiska 

живопис на склі | painting on glass 
2017
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ТІНЬ |  ТІЛО

SHADOW |  BODY
Художниця:

Ольга Кузюра

Artist:
Olha Kuziura

Концептуальний арт-проєкт художниці Ольги Кузюри 
«Тінь | Тіло» став результатом пошуку взаємозалеж-
ностей тіла та його духовного вмісту.

У комплексі проєкт відображав суб’єктивний 
погляд, що через роботи знаходить шлях взаємо-
дії з об’єктивною реальністю, стає її частиною. Вод-
ночас — це відверта розповідь про парадоксальну 
чесність людського тіла. Все найбільш старанно при-
ховане залишає на ньому найвиразніший відбиток. 
Художниця прагнула відобразити нематеріальний 
нетривкий емоційний світ засобами живопису, чер-
гуваннями фактур і матеріалів.

Це мистецьке дослідження думки, що існує в ма-
теріальному світі за його посередництвом. Матері-
альне тіло художниця сприймає як слід присутності 
духу. Воно є лише тінню, відбитком, посудиною… Тіло 
як тінь може виявити невидиме для ока, як колива-
ння повітря.

Як зазначає авторка: «…Світ складається з духу 
і матерії — ідеального та матеріального. Матерія 
існує незалежно від людських відчуттів і від відо-
браження в людській свідомості. Але це суб’єктивне 
відображення формує кожен образ, що ми спостері-
гаємо. Матеріальне тіло є слідом присутності духу; 
воно — тінь, нікчемний відбиток, посуд для думки 
і серця. Та саме тілесність дозволяє людині відбути-
ся. Через тіло ми щодня реалізуємо свої можливості 
мати стосунки з іншими. Воно і портал у матеріальний 
світ. Тіло як тінь здатне виявити те, що приховане 
думкою…набрати її форму».

The project by Olha Kuziura was the result of the search 
for relationship of a body and its spiritual content.

The artist strived to depict nonmaterial and nondu-
rable emotional world by means of painting, alternation 
of factures and materials.

This is an artistic study of thought existing through 
it in the material world. The artist perceives the mate-
rial body as a sign of spirit presence. It is just a shadow, 
imprint, ware… The body like a shadow can reveal the 
invisible to the eye, like air vibration.

БЕЗ НАЗВИ | UNTITLED
Ольга Кузюра | Olha Kuziura 

олія | oil 
2016
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ЗМІСТ

THE CONTENT
Художник:

Микола Курилюк
Куратори:

Людмила Смакова 
Юрій Новачинський 

Анна Єфімова

Artist:
Mykola Kuryliuk

Curators:
Liudmyla Smakova 
Yurii Novachynskyy 

Anna Yefimova

Перша персональна виставка студента-маґістра 
кафедри реставрації творів мистецтва — це серії 
абстракт ного живопису, які створив молодий худож-
ник Микола Курилюк.

Проєкт «Зміст» апелював до теми постійного по-
шуку смислів; індивідуального бачення найважли-
віших емоцій та актуальних тем. Автор на інтуїтив-
но- емоційному рівні прагнув донести до глядача свої 
внутрішні інспірації та водночас залишає простір для 
кожного, дав можливість індивідуально розуміти та 
трактувати побачене, віднайти власні «змісти». У цих 
роботах кожен міг знайти для себе щось важливе, 
складне, суперечливе, але в будь-якому випадку — 
цікаве. У живописі відчитується складна екзистенцій-
на дефініція та гармонійне подання фактури.

Естетично виважена та цілісна експозиція проде-
монструвала високий професійний рівень художни-
ка, якого він досягнув під час навчання у Львівській 
національній академії мистецтв. Автор володіє ней-
мовірним творчим потенціалом і має активну жит-
тєву позицію. Лаконічність викладу, експерименти 
з фактурами, легка експресія кольорів, гармонійна 
взаємодія із простором і глядачем — визначальні 
аспекти виставки.

Mykola Kuryliuks’s exhibition represented the series of 
abstract painting works by the author.

The Content Project appealed to the theme of contin-
uous search for meanings, individual vision of the most 
important emotions and current subjects. The author 
sought on an intuitional and emotional level to bring to 
the viewer his inner inspirations and left at the same 
time the space for everyone, gave an opportunity to 
individually understand and interpret what he saw, find 
viewer’s own “contents.” The laconicism of presentation, 
experiments with factures, light expression of colours, 
harmonious interaction with space and the viewer are 
the main aspects of the exhibition.

ПІСЛЯ ПРОЗИ | AFTER PROSE
Микола Курилюк | Mykola Kuryliuk 

акрил | acrylic 
2017
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PROSTAJE |  SKLADANAJE

Художник:
Ян Левша

Кураторка:
Марія Глушко

Artist:
Yan Leusha

Curator:
Mariia Hlushko

Проєкт «Prostaje | SKLADANAJE» — перша персо-
нальна виставка Yan Leŭsha, на той час студента 
4-го курсу кафедри монументально-декоративної 
скульптури, який приїхав на навчання до ЛНАМ із 
м. Мінськ (Республіка Білорусь).

Автор представив весь діапазон власних мис-
тецьких практик і творчих пошуків, виразно продемо-
нстрував симбіоз білоруської та львівської мистець-
кої школи. Окрім скульптурних об’єктів, до експозиції 
увійшли рисунки, графіка, світлини та відеодокумен-
тація перформансу. Ян багато експериментує зі зміс-
товим навантаженням, формами, матеріалами, вико-
ристовує у своїх роботах сучасні технології, такі як 
3D-моделювання та ін.

Проєкт поставив низку запитань. Чи існує у творі 
мистецтва «просте»? Адже людське сприйняття не-
минуче визначає твір мистецтва як щось складне, 
змушує розрізняти в ньому матеріал, форму, сенси? 
Чи здатна «проста» завершена форма розкрити той 
«складний» зашифрований сенс, який у неї закладе-
но? Чи зможе глядач віднайти «ключ» до відгадки, 
захованої за «простою» виражальною формою? І чи 
здатний «простий», на перший погляд, твір привер-
нути увагу глядача й донести, вказати на ту «склад-
ну» ідею, якою він наповнений? Експозиція вистав-
ки була умовно розділена червоною лінією на два 
зали — «простого» та «складного».

У першому залі роботи могли видатися візуально 
простими, але внутрішньо — це глибоко філософські, 
складні твори. У другому залі, навпаки, було пред-
ставлено об’єкти, що відображали всю складність 
концептуальних пошуків молодого художника. 

The first personal project by Yan Leŭsha included, in 
addition to sculptural objects, drawings, graphic works, 
photographs and video documentation of the perfor-
mance realized by the author.

Yan experiments much with content load, forms, 
materials, uses 3D modelling in his works.

The project raised a number of questions. Does “sim-
plicity” exist in a work of art? After all, does human per-
ception inevitably define the work of art as something 
complicated, make to distinguish the material, form and 
senses in it? Is a “simple” finished form is able to reveal 
that “complex” coded sense, which is put in it? Will the 
viewer be able to find the “key” to an expressive form 
hidden behind a “simple” one?

ЧОРНИЙ КІНЬ | BLACK HORSE
Ян Левша | Yan Leusha 

пластика | plastic 
2018

ГРОМАДА | COMMUNITY
Ян Левша | Yan Leusha 

пластика | plastic 
2018
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DE :FORMA

Художники:
Назар Симотюк 

Андрій Савчук
Куратори:

Марта Іськів 
Юрій Новачинський 

Анна Єфімова

Artists:
Nazar Symotiuk 
Andrii Savchuk

Curators:
Marta Iskiv 

Yurii Novachynskyy 
Anna YefimovaАрт-проєкт «ДЕ: ФОРМА» двох молодих художників 

Назара Симотюка та Андрія Савчука мав на меті 
розширити сучасне уявлення про абстрактну плас-
тику в дереві, позбавити її традиційної канонізації та 
показати кардинально оновлений формат.

У своїх творах обидва митці акцентують на при-
родних властивостях дерева як традиційного худож-
нього матеріалу, водночас розкриваючи глядачеві 
його нові візуально-естетичні та пластичні можливос-
ті. Автори апелюють до асоціацій та трансформо-
ваних природних мотивів. У роботах простежується 
зв’язок людини з природою та постійний пошук смис-
лів. Митці намагаються матеріалізувати образ, наві-
яний природою, в особливе пластичне втілення, шу-
кають органічні форми, які максимально передають 
емоційне наповнення і втілюють первинне почуття.

Автори наголошують на відповідності взаємодії 
ідеї з матеріалом. Художню виразність вони підкрес-
люють не лише пластичністю форм та естетикою ма-
теріалу, а й акцентують на нетрадиційній для дерев’я-
ної скульптури колористиці.

Молоді художники є представниками кафедри ху-
дожнього дерева ЛНАМ. Обидва активно працюють 
у сфері живопису, дизайну та дерев’яної пластики. 
Кожному з них вже вдалося виробити власний мис-
тецький почерк та індивідуальну манеру. Ця виставка 
стала персональним дебютом двох молодих худож-
ників як непересічних, самодостатніх творчих особис-
тостей, що сміливо заявили про себе в мистецькому 
середовищі.

DE:FORMA Art Project by two artists Nazar Symotiuk 
and Andrii Savchuk was aimed to expand contemporary 
vision of abstract plastics in wood, leave it without tra-
ditional canonization and show an absolutely updated 
format.

In their works, both artists accented on natural prop-
erties of wood as the traditional artistic material simul-
taneously showing to the viewer its new visual-aesthetic 
and plastic capabilities. The authors appeal to associ-
ations and transformed natural motifs. They empha-
size the artistic expressiveness not just through the 
plasticity of shapes and aesthetics of material, but put 
the accents on colouristics nontraditional for wooden 
sculpture.

ЗАРОДЖЕННЯ ВИДУ | ORIGIN OF THE SPECIES
Назар Симотюк | Nazar Symotiuk 

дерево | wood 
2017



42 персональні  проєкти 43personal projects

ПРОСТІР

SPACE
Художниця:

Ольга Баландюх 
Куратор:

Ярослав Шимін 

Artist:
Olha Balandiukh

Curator:
Yaroslav Shymin

Виставка репрезентувала творчий доробок молодої 
художниці Ольги Баландюх, студентки-магістра ка-
федри дизайну середовища ЛНАМ.

У своїх живописних творах авторка багато експе-
риментує із фактурою, синтезом матеріалів, площи-
нами та кольором, створюючи візуально насичені та 
глибокі композиції. Ключовим концептом представле-
них робіт стала дефініція простору, космосу та пос-
тійний пошук форми для його вираження.

Про свої роботи Ольга Баландюх говорить: «Час 
відірвати очі від екранів, а руки звільнити від кла-
віатури. Вийти на вулицю, вдихнути п’янкий аромат 
повітря і роздивитись навколо: побачити синяву неба 
та легкість хмар; пройнятися тремтінням від прийдеш-
ньої грози та посміхнутися миттєвим блискавицям; 
відчути теплі поцілунки Сонця на холодній шкірі; увій-
ти в ніч, у космічний сон, який розкинувся міріадами 
зірок, огорнути туманності та пливти на хвилях мрій, 
які подарують спокій та насолоду. Кожного дня ми 
проходимо повз те саме дерево, озеро, вулицю. Кож-
ного дня над нами звисають хмари і гомонить небо. 
У поспіху ми не звертаємо уваги на цю уже буденну 
красу. Нас не дивує захід Сонця чи його ранковий спів, 
шелест вітру чи краплі дощу…

Цим проєктом я хочу поділитися своїми вражен-
нями та спостереженнями від безпрецедентності 
природи, чарівності безмежного неба та різнома-
нітності барв космосу, нагадати, що щастя та краса 
зовсім поруч — вони у навколишньому середовищі, 
у найпростіших, але таких геніальних і прекрасних 
речах!».

In her painting works, Olha Balandiukh experiments 
a lot with facture, material synthesis, planes and colour 
by creating visually saturated and deep compositions. 
The key concept of presented works became the defi-
nition of SPACE–COSMOS and the constant search for 
a form of its expression.

Художник:
Олег Філевич

Куратори:
Ксенія Лобко 

Юрій Новачинський 
Анна Єфімова

Artist:
Oleh Filevych

Curators:
Kseniia Lobko 

Yurii Novachynskyy 
Anna Yefimova

МА ЛЕНЬКІ І  ВЕ ЛИКІ УВА ЖНОСТІ

SMALL AND BIG AT TENTIVENESS

До експозиції виставки Олега Філевича, випускника 
кафедри художнього металу, увійшли об’ємно-прос-
торова кована пластика та графічні твори, яким влас-
тиве цілісне стильове та образне спрямування, тяжін-
ня до розкриття прихованого, міфологізації дійсності, 
згідно із синкретичним сприйняттям світу. Графіка 
і метал взаємодіяли між собою, але не в повторенні, 
через перехід з одного виду мистецтва в інший, а че-
рез спільний мотив, настрій, рух…

Ключовою ідеєю виставки став пошук нових трак-
тувань художніх образів металу та графіки через 
призму своєрідної персоніфікації явищ, індивідуаль-
них внутрішніх змістів та екзистенційних почуттів. Як 
ми переживаємо все у середині себе? Як ми бачимо 
«пережиття», яких сенсів йому надаємо, яких значень, 
яких образів? Як зазначав сам автор: «Моя виставка 
розповідає про сусідства. Зовнішнього і пережито-
го, баченого і небаченого, людини і всього навкруги. 
Тому експозиція теж діалогічна». Олег Філевич — та-
лановитий молодий митець, випускник Львівського 
державного коледжу декоративно-ужиткового мис-
тецтва ім. І. Труша та кафедри художнього металу 
ЛНАМ. Активно працює в різних художніх напрямках: 
кований метал, графіка, скульптура, а також живопис.

The exposition of Big and Small Attentions Exhibition 
by Oleh Filevych included graphic works and volumetric 
spatial forged plastics. Graphics and metal interacted 
with each other but not in repetition, via passing from 
one form of art to another, via common motif, mood 
and motion…

The key idea of the Exhibition was the search for 
new interpretations of artistic images of metal and 
graphic through the prism of a peculiar personification 
of phenomena, individual inner contents and existential 
feelings.
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ОСОБИСТА ІСТОРІЯ

PERSONAL HISTORY
Художниця:

Марина Наумчук
Кураторка:

Оксана Шпакович 

Artist:
Maryna Naumchuk

Curator:
Oksana Schpakovych

Концептуальний арт-проєкт «Особиста історія» предс-
тавив сучасний художній текстиль у новому форматі.

Щоразу несподівана у своїй творчості, але водно-
час послідовна, Марина Наумчук вже є впізнаваною 
художницею текстилю у львівському осередку.

У проєкті «Особиста історія» мисткиня об’єднала 
всі базові сфери людської щоденної діяльності та 
духовності.

Експозиція була умовно розділена на дві частини. 
Перша — серія робіт міні-текстилю, що зосереджені 
на фіксації особистого екзистенційного потоку та 
дос лідженні себе самої, власних переживань та істо-
рії; друга — відеофіксація перформансу, покликаного 
торкнутися теми ідентифікації особистості в щоденній 
рутині справ, коли, занурені в роботу, ми втрачаємо 
найважливіше — відчуття присутності в теперішньо-
му моменті, і, прикриваючись роботою, втікаємо від 
реальності, навіть не усвідомлюючи цього.

Марина Наумчук — молода художниця, яка пра-
цює в різних напрямках мистецтва — художній тек-
стиль, сучасний живопис, колаж, фотографія, а також 
перформанс. До сфери інтересів належить пошук 
зв’язків і взаємовпливів різних форм мистецтва, ві-
зуального та динамічного.

In the Personal Story Project, Maryna Naumchuk united 
all basic spheres of human everyday activity and spiritu-
ality. A series of works of mini-textile that fixed personal 
existential flow and study of herself, her own experienc-
es and story was combined with video recording of the 
performance, designed to touch on the topic of personal 
identification in daily routine, when, immersed in our 
work, we lose the most significant thing — the feeling 
of presence in the present moment, and we run away 
from the reality under cover of our work.

ПРИРОДА | NATURE 
Марина Наумчук | Maryna Naumchuk 

авторська техніка | author’s technique 
2018 

ПАМ’ЯТЬ ПРО НАРОДЖЕННЯ | BIRTH MEMORY
Марина Наумчук | Maryna Naumchuk

авторська техніка | author’s technique 
2018
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СТВОРЕННЯ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ

CREATION OF A FREE PERSON
Художник:

Руслан Лучко
Куратори:

Василь Одрехівський 
Світлана Велеган 

Artist:
Ruslan Luchko

Curators:
Vasyl Odrekhivskyy 

Svitlana Velegan

Першою виставкою у 2019 році став сміливий між-
дисциплінарний проєкт молодого художника Руслана 
Лучка «Створення вільної людини».

До експозиції увійшли інсталяція, відео-арт, ху-
дожнє скло та живопис. Руслан Лучко звернувся до 
таких тем як проблема залежності людини, усвідом-
лення впливу оточення на власні вчинки, питання 
вибору. Все що ми бачимо, чуємо та відчуваємо вно-
сить вагому лепту в майбутній вибір, виходячи з цього 
будь-які вчинки можна назвати детермінізованими, 
позбавленими права вільного вибору.

Як зазначає автор: «Створення вільної людини» — 
це певне дослідження, спроба позбавити суб’єкта 
очей, вух, відсторонити від будь-якого зовнішнього 
впливу, трансформувати в самодостатню органічну 
субстанцію, яка буде один на один зі своїм власним 
«я». Але на скільки вона стане вільною тоді?».

Руслан Лучко, студент кафедри художнього скла 
ЛНАМ, Лауреат другої премії професора А. Бокотея 
2018 р., увійшов у топ 20 кращих молодих художників 
за версією А. Криволапа за 2016 р., Лауреат премії 
Ротарі клубів. Вже від першого курсу Руслан Луч-
ко активно працював над своїм творчим доробком, 
став учасником програм студентської мобільності та 
мав змогу навчатися в Польщі (Академія мистецтв 
ім. Є Гепперта у Вроцлаві), де представив свою першу 
персональну виставку. Окрім художнього скла та жи-
вопису, Руслан експериментує в напрямках інсталяції, 
відео-арту, перформансу та 3D-моделювання.

Ruslan Luchko appealed to the problem of human de-
pendence, awareness of environment influence on one’s 
own actions, matters of choice. All that we see, hear and 
feel makes a great contribution to our future choice; 
therefore, any actions may be called as deterministic 
and deprived of the right to free choice.

The Creation of A Free Man Project is a certain study, 
an attempt to leave the subject without eyes, ears, to re-
move it from external influence, transform in a self- suf-
ficient organic substance, which will be face to face 
with its own “I.” But to what extent will it be free then?

FREE WILL
Руслан Лучко | Ruslan Luchko

скло | glass 
2018



48 персональні  проєкти 49personal projects

МОЖ ЛИВІСТЬ |  ДІЙСНІСТЬ

OPPORTUNIT Y |  REALIT Y
Художник:

Артур Солецький
Кураторка:

Людмила Смакова 

Artist:
Arthur Soletskyi

Curator:
Liudmyla Smakova

Концептуальний проєкт «Можливість | Дійсність» ві-
дображає спробу актуалізації ролі та позиції глядача 
у мистецьких подіях.

Дослідження досвіду комфортності виставок чи 
зображеного дозволить глядачеві поглянути на себе 
збоку — дасть змогу аналізу самого себе в межах 
експозиції та своїх почуттів.

Митець актуалізував експозиційний простір, ви-
користовуючи і традиційні мистецькі підходи до ви-
рішення проблематики творчості, і новітні технології.

Як зазначав сам автор: «Відсторонившись від сво-
їх робіт я можу подивитися на них як на самостійно 
існуючий організм, що вступає у діалог з глядачем…».

Солецький Артур Олександрович народився 15 
квітня 1996 р. у м. Вінниця. Під час навчання у Львів-
ській національній академії мистецтв на кафедрі мо-
нументального живопису в автора сформувалося 
розуміння особливостей мистецького процесу. Ак-
тивні творчі пошуки митця у різних жанрах мистецтва 
(живописі, графіці, інсталяції, відео- та ленд-арті) та 
досвід експонування закордоном аргументує великий 
творчий потенціал.

The conceptual project by Arthur Soletskyi Possibili-
ty | Reality reflected an attempt to actualize the role and 
position of the viewer in artistic events. The study of the 
experience of comfort of exhibitions or depicted things 
allows the viewer to look at himself from the side and 
gives an opportunity of self-analysis.

The artist actualizes the expositional space by using 
both traditional artistic approaches to solving creative 
issues and the latest technologies.

As the author notes: “Withdrawing from my works, 
I can look at them as an independently existing organ-
ism that enters into a dialogue with the viewer…”
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КРИМ |  ОГЛЯДОВИЙ ЕФЕКТ

CRIMEA |  OBSERVATION EFFECT
Художники:

Марія Уторова 
Наталя Пігула

Куратори:
Микола Молчан 
Орест Голубець

Artists:
Mariia Utorova 
Natalia Pihula

Curators:
Mykola Molchan 

Orest Holubets

Проєкт «Крим | Оглядовий ефект» є симбіозом двох 
мисткинь — Марії Уторової та Наталії Пігули.

Перший зал — «Крим» Марії Уторової у певній мірі 
став автобіографічним та актуалізував через особис-
ті спогади проблеми збереження пам’яті, штучних 
кордонів і відстаней, які розділяють сім’ї та руйнують 
стосунки. Її інсталяція це прояв колективної пам’яті 
не лише кримчан, але і всіх українців. Це заклик до 
медитації у власних спогадах, до пошуків спільного 
і скорочення відстаней.

Другий зал — кераміка Наталі Пігули стала своє-
рідним пошуком, експериментом втілення в матеріалі 
ефекту огляду Землі з висоти пташиного польоту та 
мала на меті комплексно представити синтез природ-
нього, антропогенного та урбаністичного. Мисткиня 
порівнює «оглядовий ефект» з материнськими відчут-
тями та страхом величини об’єктів.

Поєднання двох різних мистецьких підходів доз-
волило підсилити сприйняття кожної з частин. Схо-
жість роздумів молодих мисткинь щодо значення 
масштабності огляду та штучностей поділу територій 
дозволяє поєднати естетичну складову споглядання 
природи з актуальним політичним контекстом анек-
сованого півострова. Деструктивний характер впли-
ву людини на ландшафт, його зміну чи обмеження 
пересування простором невідмінно супроводжуєть-
ся глибокими емоційними переживаннями окремих 
людей. Дуалізм естетичних категорій потворного та 
краси дозволив глядачеві відчути множину сенсів 
виставкового проєкту.

The Crimea | Observation Effect Project is a symbiosis of 
two women artists Mariia Utorova and Natalia Pihula. 
The first hall Crimea by Mariia Utorova became to some 
extent autobiographical and actualized through personal 
memories the problems of preserving memory, artificial 
borders and distances, which separate families and 
damage relationships. Her installation is a manifestation 
of the collective memory of not just Crimean inhabitants 
but of all Ukrainians as well. This is a call for meditation 
in one’s own memories, to searches for common things 
and reduction the distances.

The second hall, the ceramics by Natalia Pihula, 
became a peculiar search, an experiment of embodiment 
in the material the effect of the Earth observing from 
a bird’s eye view and aimed to comprehensively present 
the synthesis of natural, anthropogenic and urban things. 
The artist compares an “observing effect” with maternal 
feelings and fear of object size.

ОГЛЯДОВИЙ ЕФЕКТ | OBSERVATION EFFECT
Наталя Пігула | Natalia Pihula

авторська техніка | author’s technique
2019

КРИМ | CRIMEA
Марія Уторова | Mariia Utorova

авторська техніка | author’s technique
2019
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MITOSIS

Художниця:
Анна Варшавська

Куратор:
Юрій Смольський

Artist:
Anna Varshavska

Curator:
Yuriy Smolskyi

На своїй першій персональній виставці Анна 
Варшавська представила серію монументальних гра-
фічних творів, виконаних у доволі нетиповій техніці — 
кульковою ручкою.

У центрі творчості молодої художниці — антро-
поморфний мотив у якісній та оригінальній графічній 
інтерпретації. Проєкт мав складне концептуальне 
підґрунтя, закликав глядача до діалогу та занурення 
у екзистенційну проблематику. До експозиції увійшли 
великоформатні графічні твори та відеоарт. У цілому, 
виставка демонструвала непересічний творчий по-
тенціал і віртуозну майстерність молодої художниці. 

Мitosis (з англ. — мітоз) у біології — процес ді-
лення клітин, ідентичних одна одній, це один із фун-
даментів існування життя. З давньогрецької, основа 
слова мітоз є μίτος — нитка.

Як зазначила авторка «Тематика мого проєкту 
саме про нескінченну «нитку» життя, про іпостасі лю-
дини, її перетворення, рефлексії на зовнішні та внут-
рішні події. Кожна робота створена під враженням 
від різних «проблем» існування сучасної людини: пов-
торюваність та швидкість календарних днів; системи 
та норми суспільства, затверділі в свідомості мас, не 
даючи змоги «іншим» пробивати собі шлях, або просто 
навіть мати на це право; інформаційне переванта-
ження і, водночас, її недоступність… і лише ілюзія змін 
у стані речей, прикрита цензурою та технологіями…»

Анна Варшавська народилась 1997 р. у м. Оде-
са. 2016 р. закінчила Одеське художнє училище 
ім. М. Б. Грекова, 2016–2020 рр. — студентка кафе-
дри монументального живопису Львівської націо-
нальної академії мистецтв.

Mitosis Solo Exhibition by Anna Varshavska presented a 
series of monumental graphic works made in a rather 
atypical technique — with a ballpoint pen. In the centre 
of the young artist creative work is an anthropomorphic 
motif in qualitative and original graphic interpretation. 
The project demonstrated a complex conceptual 
basis, called the viewer to dialogue and immersing 
into existential problems. Each work is created under 
the impression of surrounding problems of existence: 
repetition and speed of calendar days, society 
norms, information overload and at the same time 
its inaccessibility and illusion of changes, covered by 
censorship and technologies.

CROWD
Анна Варшавська | Anna Varshavska
кулькова ручка | ballpoint pens
2019

СУГЕСТІЯ | SUGGESTION
Анна Варшавська | Anna Varshavska
кулькова ручка | ballpoint pens
2019
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ТРАНСФОРМАЦІЯ В ІКОНІ

TR ANSFORMATION IN ICON
Художники:

Ольга Якторович 
Соломія Казанівська

Куратор:
Костянтин Маркович  

Artists:
Olha Yaktorovych 

Solomiia Kazanivska
Curator:

Konstiantyn Markovych

Завершальним проєктом 2019 року стала виставка 
«Трансформація в іконі» двох молодих художниць 
Ольги Яктрович і Соломії Казанівської, які працюють 
у напрямках сакрального мистецтва і реставрації.

Метою було співставлення давнього традицій-
ного іконопису із сучасним сакральним мистецтвом. 
Порівнюючи ікони традиційну та сучасну, які були 
представлені в експозиції, глядач мав змогу оцінити 
богословську традицію, технологічну структуру та 
спосіб моделювання образу.

Традиційна і модерна ікона мають різний вплив 
на глядача. Середньовічне українське малярство 
слугувало для потреби церкви та індивідуального 
споглядання.  Для наслідування традиційного ма-
лярства використано взірці галицького іконопису 
з Національного музею у Львові митрополита Андрея 
Шептицького. Особливістю традиційної української 
ікони є використання дерев’яної дошки та натураль-
них пігментів. Завдяки мінеральним пігментам ікона 
набуває насичених, відкритих відтінків.

Сучасна ікона має свої особливості: техніка та 
технологія виконання, матеріал, спосіб експонування. 
Ікона в сучасному світі має багатогранне значення. 
Вона може бути частиною інтер’єру, але основним 
значенням якої залишається зв’язок із християнською 
традицією. Сучасна ікона показує внутрішній світ ав-
тора, індивідуальне переосмислення Образу Божого 
та світосприйняття. Технічні засоби є способом кра-
щого передання драматизму, виділенням основного 
акценту на фігурі. Сподіваємось глядачам вдалось 
відчути зміни в іконописі переглядаючи традицій-
но-сучасну вис тавку.

The goal of the exhibition by S. Kazanivska and O. Yak-
torovych was to compare the ancient traditional icon 
painting and contemporary sacral art. Comparing a tra-
ditional icon and a modern one, which were exposed, 
the audience had an opportunity to assess the theo-
logical tradition, technological structure and a method 
of image modelling. The traditional and modern icons 
have a different influence on the viewer. The Ukrainian 
painting of the Middle Ages served for the needs of the 
church and individual contemplation. The modern icon 
shows the inner world of the author, individual rethinking 
of God’s Image and the worldview.

АПОСТОЛ ПЕТРО | APOSTLE PETER 
Ольга Якторович | Olha Yaktorovych

олія | oil
2018

АПОСТОЛ | APOSTLE 
Соломія Казанівська| Solomiia Kazanivska

олія | oil
2018
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ПОЧАТОК

THE BEGINNING
Куратор:

Михайло Бокотей

Curator:
Mykhaylo Bokotey

25 березня 2015 року відбулося урочисте відкриття 
Галереї Львівської національної академії мистецтв, 
головне завдання якої полягає у створенні макси-
мально комфортних умов для реалізації мистецьких 
ідей та проведенні персональних виставок представ-
ників молодого творчого середовища. Створення 
такої інституції є однією з важливих складових перс-
пективного розвитку ЛНАМ, що сприятиме інтеграції 
закладу в систему новітньої мистецької освіти.

Експозиція першої збірної виставки сформувала-
ся із кращих студентських робіт 2002–2015 рр., які 
засвідчують високий фаховий рівень усіх художніх 
кафедр ЛНАМ і демонструють особливості львівської 
вищої мистецької школи як такої. Представлені тво-
ри монументального живопису, скульптури, графіки, 
дизайну інтер’єрів і костюму, реставрації творів мис-
тецтва, сакрального мистецтва, художньої кераміки, 
скла, металу, текстилю свідчать про фахове вивчення 
студентами у ЛНАМ не лише традиційних академіч-
них засад, а й інноваційних світових мистецьких прин-
ципів, які часто синтезуються і співіснують в одному 
виробі на межі декоративно-прикладного, образот-
ворчого мистецтва та дизайну.

Роботи отримали визнання громадськості, ви-
соко оцінені художньою критикою, яка відзначила 
їхню стильову оригінальність, гармонійне кольоро-
ве вирішення, багатство пластичних форм, сміливе 
зас тосування різних матеріалів і технічних прийомів, 
широкий спектр асоціативного впливу на глядача та 
високий професійний рівень виконання. В експонова-
них виробах поєдналися глибоке засвоєння надбань 
місцевих художніх традицій і творче новаторство 
кожного молодого митця.

On 25 March 2015, a great opening of the Gallery of Lviv 
National Academy of Arts took place, the main aim of 
which is to create the most convenient conditions for 
realization of artistic ideas and holding solo exhibitions 
of young creative environment. The formation of such 
institution is one of the significant part of perspective 
development of LNAA that will promote the integra-
tion of the establishment into the brand new artistic 
education system.

The Gallery of LNAA has become a new modern 
equipped art space in Lviv, which is created to promote 
self-expression and implementation of author’s artistic 
projects of the students, graduates of the Academy and 
creative youth from Ukraine and abroad, without any 
limitations regarding genre, theme, style and technique 
of the works exposed.
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«162»

Художники:
випускники кафедри 

МДС ЛНАМ
Куратор:

 Володимир Семків

Artists:
Graduates of the 

Department 
of MDS LNAA

Curator:
Volodymyr Semkiv

Проєкт із концептуальною назвою «162» мав на меті 
продемонструвати творчі пошуки, експерименти та 
досягнення молодого покоління українських скульп-
торів — випускників ЛНАМ 2012–2014 рр.

Учасники виставки: Денис Шиманський, Степан 
Федорин, Володимир Семків, Тарас Попович, Олена 
Додатко, Микола Гурмак, Ольга Борщ — випускники 
кафедри монументально-декоративної скульптури 
ЛНАМ. Творчий шлях кожного з них склався по-різ-
ному, однак усіх вже можна назвати сформованими 
та самодостатніми митцями, яких об’єднує скульпту-
ра. Вони ініціативні та відкриті до нових пластичних 
експериментів, їхня творчість побудована на профе-
сіоналізмі, кращих традиціях львівської скульптурної 
школи, які вміло синтезовано із сучасними художніми 
тенденціями. Високу професійну майстерність моло-
дих скульпторів виразно підкреслювала і графічна 
частина експозиції. Виставка показала широкий діа-
пазон пластичних технічних і концептуальних мож-
ливостей сучасної скульптури. Представлені твори 
розкривали індивідуальну творчу манеру кожного 
з учасників, відповідали віянням часу та були суго-
лосними світовим скульптурним практикам.

Назва «162» має глибокий концептуальний під-
текст і символізує «золотий перетин», який є базою 
усіх мистецтв, своєрідним еталонним значенням, ос-
новою гармонії та ідеальної пропорції мистецького 
твору.

Проєктом «162» митці прагнули показати те, як 
їхня творчість трансформувалась після завершення 
Академії, які вектори розвитку кожен обрав і в чому 
знайшов себе. Важливо, що це була не одноразова 
мистецька акція, а довготривалий проєкт, який мав 
продовження.

Після виставки в галереї ЛНАМ молоді скульпто-
ри створили власне мистецьке угрупування під наз-
вою «162» та реалізували ще низку проєктів.

The project with the conceptual name 162 was aimed 
to demonstrate creative searches, experiments and 
achievements of the young generation of Ukrainian 
sculptors — the graduates 2012–2014 of LNAA.

The participants of the exhibition: Denys Shymanskyi, 
Stepan Fedoryn, Volodymyr Semkiv, Taras Popovych, 
Olenka Dodatko, Mykola Hurmak and Olia Borshch are 
the graduates of the Department of Monumental and 
Decorative Sculpture of LNAA. They are initiative and 
open to new plastic experiments; their creative work is 
based on professionalism, best traditions of Lviv sculp-
ture school, which are masterly combined with contem-
porary artistic trends.

ЖІНОЧИЙ ТОРС | FEMALE TORSO
Степан Федорин | Stepan Fedoryn 

метал | metal 
2015

БИК | BULL 
Тарас Попович | Taras Popovych

кераміка | ceramics 
2015
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МІМІКРІЯ

MIMICRY
Кураторка:

Жанна Оніпко

Curator:
Zhanna Onipko

«Мімікрія» став першим альтернативним та якоюсь 
мірою стихійним груповим проєктом у галереї, що 
синтезував творчі пошуки, експерименти та досягнен-
ня студентської молоді в сфері сучасного мистецтва.

На виставці було представлено твори сучасного 
живопису та медіа-арту студентів І – IV курсів кафед-
ри монументального живопису ЛНАМ, виконані поза 
межами академічного навчального процесу. Це була 
своєрідна спроба прослідкувати єдину школу, водно-
час надаючи повну свободу творчого самовираження 
учасникам проєкту. Тема «мімікрії» відсилає нас до 
основ буття, основних інстинктів людства в умовах 
сучасної урбанізації та відслідковує поведінку люди-
ни в умовах повної свободи вибору. Мімікрія — нас-
лідування, імітація, властивість деяких організмів 
імітувати зовнішній вигляд або інші ознаки непов’яза-
них організмів або неживих об’єктів, яка виробилась 
у процесі еволюції як захисна реакція. Художники 
обрали цей термін основою концепції проєкту, тому 
що він характеризує низку станів і реакцій взаємодії 
між людьми — асиміляція, бунт, вплив на людей і за-
лежність від інших людей, розчинення і проявлення. 
Взаємодія між людьми малює чудернацьке мереживо 
духовної, історичної і культурної картини людства.

Учасники: Жанна Оніпко, Валентина Слівко, Тамара 
Стефанишин, Надія Шепітчак, Дар’я Пащенко, Борис 
Гаврилюк, Інна Харчук, Анна Узун, Ліза Жданова, Анна 
Ануфрієва, Євген Лісняк, Юлія Семків, Марія Корокова, 
Андрій Грабовський, Віталій Свищ, Наталка Харів.

Mimicry has become the first alternative and spon-
taneous in a certain way group project in the Gallery 
that synthesized creative searches, experiments and 
achievements of the student youth in the field of con-
temporary art.

The works of experimental painting and media art 
of first-forth year students of the Department of Mon-
umental Painting of LNAA were represented, which 
were made out of the academic educational process. 
Its participants are as follows: Zhanna Onipko, Valen-
tyna Slivko, Tamara Stefanyshyn, Nadiia Shepitchak, 
Daria Pashchenko, Borys Havryliuk, Inna Kharchuk, Anna 
Uzun, Liza Zhdanova, Anna Anufriieva, Yevhen Lisniak, 
Yuliia Semkiv, Mariia Korokova, Andrii Hrabovskyi, Vitalii 
Svyshch and Natalka Khariv.

Куратор:
Роман Василик

Curator:
Roman Vasylyk
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20 січня 2016 року відбулося відкриття ретроспектив-
ної виставки кращих студентських робіт, приуроченої 
до 20-ї річниці від заснування кафедри сакрального 
мистецтва.

Метою заходу було насамперед представлення 
для широкого загалу творів сучасного сакрального 
мистецтва, що ретранслюють глибокі художні образи 
східнохристиянської традиції. Така подія стала непе-
ресічною для мистецького життя Львова, оскільки 
більшість робіт експонувалися вперше після трива-
лого зберігання у фондах кафедри.

Репрезентований на виставці іконопис, що втілює 
давні традиції українського сакрального мистецтва, 
виконали студенти під керівництвом видатних педа-
гогів кафедри Романа Василика, Карла Звіринського, 
Миколи Бідняка, Миколи Кристопчука, Володимира 
Овсійчука та ін.

Різні за манерою, формами, технікою виконання, 
роботи продемонстрували широкий діапазон твор-
чих вирішень і мистецьких експериментів у сфері 
сакрального мистецтва.

У рамках відкриття відбулася також і презента-
ція каталогу ікон «Оновлення традицій». Учасниками 
стали студенти та випускники кафедри сакрального 
мистецтва ЛНАМ різних років: Люба Яцків, Христина 
Максимович, Богдан Зятик, Ольга Поломана, Оль-
га Вишневська-Магурчак, Уляна Томкевич, Оксана 
Мельник, Вікторія Мовчій, Андрій Мусяла, Олена Ми-
китюк, Анастасія Ващенко, Богдан Новицький. 

EXHIBITION OF THE DEPARTMENT 
OF SACR AL ART

ВИСТАВК А К АФЕДРИ 
САКРА ЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

The opening of retrospective exhibition of student works 
was dedicated to the 20th anniversary of the establish-
ment of the Department of Sacral Art of LNAA.

The aim of the event was to represent to the wide 
public the works of contemporary sacral art, which re-
transmit deep artistic images of the Eastern Christian 
tradition. The icon painting represented at the exhibi-
tion, which embodies the old traditions of Ukrainian 
sacral art, is made by the students under the supervision 
of prominent pedagogues of the Department such as 
R. Vasylyk, K. Zvirynskyi, M. Bidniak, M. Krystopchuk, 
V. Ovsiichuk and others.
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REDUCTION

Куратор:
Орест Голубець

Curator:
Orest Holubets

Виставка представила творчі пошуки, оригінальні 
пластичні, технологічні та концептуальні експеримен-
ти молодих українських мисткинь у царині сучасної 
художньої кераміки.

Як зазначив куратор проєкту, доктор мистецтвоз-
навства, професор Орест Голубець: «Головна мета 
підготовки молодих митців у стінах ЛНАМ — їхня 
активна творча позиція після закінчення навчання. 
Кафедра художньої кераміки у 2012 році здійсни-
ла унікальний випуск фахівців. Фактично, вся група 
складалася з яскравих особистостей. Захист їхніх 
дипломних робіт відбувся у формі міні-персональних 
виставок у залах Львівського палацу мистецтв і га-
лереї «Дзиґа».

Втішає той факт, що більшість тогочасних ви-
пускників продовжує працювати творчо. «Reduc-
tion» — своєрідна спроба відновлення творчого гур-
ту, спільного єднання творчої енергії непересічних 
особистостей. Їхня сила — у єдності та багатоманітті».

Учасники виставки: Валентина Бєро, Маріанна 
Вахняк, Анна Вихтюк, Галина Герляк, Оксана Гуліна, 
Ганна Князь, Яніна Миронова — випускниці кафедри 
художньої кераміки ЛНАМ 2012 р. Представлені тво-
ри продемонстрували широкий спектр можливостей 
та надзвичайний художній потенціал мисткинь.

REDUCTION exhibition presents creative searches, 
original plastic, technological and conceptual experi-
ments of young Ukrainian women ceramic artists.

The participants of the exhibition: Valentyna Bie-
ro, Marianna Vakhniak, Anna Vykhtiuk, Halyna Herliak, 
Oksana Hulina, Hanna Kniaz, Yanina Myronova — the 
graduates 2012 of the Glass Art Department of LNAA, 
who met again on the pretext of joint creative project 
at the Gallery of LNAA.

Кураторка:
Галина Юрчишин

Curator:
Halyna Yurchyshyn

Виставка творчих робіт студентів і випускників Косів-
ського інституту прикладного і декоративного мис-
тецтва, що є структурним підрозділом ЛНАМ, мала на 
меті продемонструвати яскравий та унікальний доро-
бок сучасної гуцульської мистецької школи у Львові.

Експозицію сформували високопрофесійні твори 
ювелірного мистецтва, художньої шкіри, дерева, ке-
раміки, текстилю, металу, образотворчого мистецтва 
та дизайну, які органічно поєднали в собі автентичні 
національні мотиви та стилістичні новації сьогоден-
ня. Ця виставка виразно показала трансформації 
надзвичайно багатих традицій гуцульської художньої 
культури в ХХІ столітті в контексті розвитку сучасної 
мистецької освіти в Україні.

На виставці були репрезентовані останні досяг-
нення гуцульської мистецької школи, яка акумулює 
в собі надзвичайно багаті місцеві художні традиції, 
базується на принципах академізму та тяжіє до єв-
ропейського художнього процесу. Проте найбільш 
визначальною її особливістю стала виразна націо-
нальна домінанта. В усіх роботах присутній особли-
вий етнонаціональний символічний код, своєрідна 
енергетика та дух, що відображають культурну іден-
тичність і підкреслюють надзвичайно високу цінність  
мистецтва Гуцульщини. 

TR ADITIONS AND INNOVATIONS 
OF THE HUTSUL ART SCHOOL

ТРАДИЦІЇ І  НОВАТОРСТВО 
ГУЦУЛЬСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

The exhibition of creative works of the students and 
graduates of Kosiv Institute of Applied and Decorative 
Arts, which is a structural department of LNAA, pur-
posed to show bright and unique creation of contem-
porary Hutsul art school.

The source of rich inspiration of leading regional 
school is the creative work of folk masters of Hutsul 
region. The living energy of its philosophical content is 
handed down from generation to generation enriched 
with new shades, emotions and feelings.

All works are full of special ethno-national sym-
bolic code, original energy and spirit that reflect the 
cultural identity and underline the extremely high value 
of Hutsul art.
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ART-ANTROPOLOGY

Куратор:
Орест Принада

Curator:
Orest Prynada

Концептуальний проєкт «ART-ANTROPOLOGY» ре-
презентував своєрідне мистецьке дослідження лю-
дини засобом художнього скла — матеріалу, що ха-
рактеризується винятковими естетичними якостями 
та надскладними технологічними нюансами.

Експозиція, що складалася із творчих робіт моло-
дого покоління митців, випускників унікальної, єдиної 
в Україні кафедри художнього скла ЛНАМ, показала 
надзвичайно високий професійний рівень і відкрила 
глядачеві нові формотворчі, візуальні та концепту-
альні можливості традиційного матеріалу.

Вказаний проєкт продемонстрував зріз розвитку 
львівської школи художнього скла 2010-х рр. у кон-
тексті розробки ідейного наповнення, нового осмис-
лення матеріалу для формування художнього образу. 
Регулярне звернення до проблематики візуалізації 
образу людини у навчально-творчому процесі перед-
бачало формування цілісного фонду робіт студентів, 
у яких розкриті різні аспекти вказаної проблематики.

Як зазначив куратор виставки, приват-доцент 
кафедри Орест Принада, «однією з базових харак-
теристик проєкту є звернення до візуалізації обра-
зу людини як творця всіх наративів. Окрім того, ос-
новним акцентом є демонстрування розвитку митця 
як цілісної особистості з оригінальним світоглядом та 
водночас як фахівця, який ефективно може виконува-
ти завдання високого ступеня складності в матеріалі. 
Важливим аспектом проєкту є також демонстру-
вання ефективної співпраці викладача та студента, 
орієнтованої на гармонійний розвиток особистості 
художника».

Учасники проєкту: Марія Амарій, Ліля Василько, 
Юлія Галишин, Олена Коваленко, Вадим Мельник, Ві-
ктор Орлов, Надія Стефаненко, Наталія Уштан, Окса-
на Хомич, Роксолана Худоба.

ART-ANTROPOLOGY Project has represented an orig-
inal artistic study of man by the means of glass art — 
the material characterized by exceptional aesthetic 
qualities and extremely complicated technological nu-
ances.

As Orest Prynada, the exhibition curator, noted, “One 
of the basic features of the Project is the appeal to visu-
alization of a human image as a creator of all narratives. 
The demonstration of artist development as an integral 
personality with an original worldview and simultane-
ously as a specialist, who can effectively execute tasks 
of high complexity in the material, is the main accent. 
The demonstration of effective cooperation of a teacher 
and a student, which is focused on harmonious develop-
ment of the artist’s personality, is an important Project 
aspect as well.”

Project participants: Mariia Amarii, Lilia Vasylko, Yuli-
ia Halyshyn, Olena Kovalenko, Vadym Melnyk, Viktor 
Orlov, Nadiia Stefanenko, Oksana Khomych, Roksolana 
Khudoba.

ГОЛОВИ | HEADS
Лілія Василько | Lilia Vasylko

скло | glass
2016

МЕТАМОРФОЗИ | METAMORPHOSES
Надія Стефаненко | Nadiia Stefanenko

скло | glass
2016

НЕВАГОМІСТЬ | WEIGHTLESSNESS
Марія Амарій | Mariia Amarii

скло | glass
2016
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Кураторка:
Таміла Печенюк

Curator:
Tamila Pecheniuk

21 вересня 2016 р. відбулося відкриття виставки, при-
уроченої до 70-річного ювілею кафедри художнього 
текстилю ЛНАМ, яка представила ретроспективу її 
діяльності. «Нинішній ювілей кафедри відбувається 
в період складних змін у мистецькій освіті. Водночас, 
це привід зупинитися і згадати все найкраще, що 
було протягом тривалого, однак дуже короткого для 
історії часу.

За плечима — не лише зміна політичних форма-
цій суспільства, яке визначало стратегію розвитку 
нашого мистецького закладу та кафедри зокрема, 
але й зміна світогляду цілого покоління молодих ви-
хованців нашого освітнього осередку. Натомість за 
70 років кафедра художнього текстилю виховала 
плеяду визначних митців не тільки в царині худож-
нього текстилю, але й відомих живописців, графіків, 
художників театру, мистецтвознавців.

Виставка представила не лише окремі збережені 
артефакти — дипломні роботи випускників різних 
років, але й інтерактивну складову виставки — ві-
зуальний матеріал різних етапів діяльності кафедри, 
відомих персоналій, знакових подій з історії нашого 
освітнього осередку.

Ці матеріали увійшли до дисертаційного дослі-
дження аспірантки кафедри Катерини Цуркан, яка 
досліджує історичний та навчально-методичний дос-
від становлення однієї з провідних мистецьких шкіл 
України — кафедри художнього текстилю ЛНАМ», — 
зазначає кураторка виставки, завідувачка кафедри 
художнього текстилю, професор Т. Г. Печенюк.

ВИСТАВК А К АФЕДРИ 
Х УДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ

EXHIBITION OF THE ART 
TEX TILE DEPARTMENT

This exhibition was dedicated to the 70th anniversary of 
the Department of Art Textile of LNAA, which demon-
strated a retrospective section of its activities.

The exhibition has represented not only some pre-
served artefacts — final projects of the graduates 
of different years, but it had an interactive component 
as well — visual material of various stages of the De-
partment activities, famous persons, significant events 
of the history of our educational centre.

МЕТАМОРФОЗИ | METAMORPHOSES
Ірина Польова | Irina Polova

інсталяція | installation
2012
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Куратор:
Михайло Бокотей

Curator:
Mykhaylo Bokotey

7 жовтня 2016 р. у рамках 10-го Міжнародного сим-
позіуму гутного скла у Львові в галереї відкрилася 
виставка навчально-творчих робіт молодого поколін-
ня художників-склярів, студентів і випускників ЛНАМ, 
що найкраще репрезентують сучасний етап розвитку 
львівської школи художнього скла. На виставці були 
експоновані семестрові та курсові роботи, дипломи 
бакалаврів та магістрів, виконані впродовж останніх 
років у техніках гутної роботи, вітража, литва, спікан-
ня, холодної обробки, розпису та ін. Можна сміливо 
стверджувати, що саме завдяки роботі симпозіумів 
і участі в них студентів ЛНАМ докорінно змінився 
підхід молоді до поставлених мистецьких завдань, 
формування авторської думки. Зазнали переосмис-
лення естетичні вартості та, насамперед, почало пре-
валювати ідейне, образотворче начало, що виразно 
можна було простежити в експозиції.

З 2 до 10 жовтня у ЛНАМ тривав 10-й ювілейний 
Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові. Участь 
у заході взяли близько 50 художників, кураторів, му-
зейних працівників і представників вищих навчальних 
закладів із 16 країн, а також студенти, випускники та 
викладачі єдиної в Україні кафедри художнього скла 
ЛНАМ. Упродовж тижня художники працювали на 
гутній печі кафедри, а виконані роботи експонува-
лися на підсумковій виставці в Національному музеї 
у Львові ім. А. Шептицького. 

LVIV SCHOOL 
OF GL ASS ART

ЛЬВІВСЬК А ШКОЛА 
Х УДОЖНЬОГО СК ЛА

Within the frames of the 10th International Blown Glass 
Symposium in Lviv, the exhibition of educational and 
creative works by the young generation of glass artists, 
students and graduates of LNAA, who represent the 
contemporary stage of the development of Lviv School 
of Glass Art, was held.

The exhibition exposed the works made in glass 
blowing, stained glass, casting, sintering, cold finishing, 
painting and other techniques. We can definitely state 
that due to the participation of Lviv Academy students 
in the symposiums, their approach to set artistic tasks 
and formation of author’s opinion have been substan-
tially changed.

Aesthetic values were overthought and, first of all, 
the idea, visual beginning, clearly observed in the expo-
sition, began to prevail.

СПІН-ОФФ 

SPIN-OFF
Куратор:

Андрій Гелитович

Curator:
Andriy Helytovych

Проєкт «Spin-off» представив творчі роботи випуск-
ників ЛНАМ, які навчались на одному курсі кафедри 
монументального живопису в період з 2008-го до 
2014 р. До експозиції увійшли живописні та графічні 
твори, інсталяції, медіа-арт тощо. Усі роботи створені 
вже після завершення Львівської національної ака-
демії мистецтв.

Проєкт мав на меті продемонструвати як транс-
формувалася творчість молодих художників, випус-
кників ЛНАМ: що залишилося від здобутої мистецької 
освіти і чого кардинально нового вони набули.

Спін-офф (англ. «spin-off» — розкручуватися) — 
художній твір, що становить відгалуження від ос-
новного сюжету іншого твору. При цьому основними 
дійовими особами можуть стати інші персонажі.

Людина + мистецька освіта = творчість. Таку 
формулу відшукували більшість людей, які вступа-
ли в ЛНАМ на кафедру монументального живопису 
2008 р. Тепер кожен із них обрав свій шлях. Усві-
домлення цих процесів еквівалентне усвідомленню 
понять мистецтва та мистецької освіти. Чи готове 
суспільство сприймати сучасне мистецтво та чи від-
важиться людина піти дорогою такої творчості?

На зазначені питання і намагалися відповісти 
учасники проєкту: Микола Грицеляк, Роман Гайдей-
чук, Андрій Гелитович, Арсен Береза, Ґейза Дьерке, 
Марія Дацюк, Оксана Рогоцька, Настя Парута.

Spin-off Project includes painting and graphic works, in-
stallations and media art of the graduates 2014 of the 
Department of Monumental Painting. All works were 
made after their graduation from LNAA. Spin-off is an 
artistic work representing a branch of the main plot of 
another work. This Project was aimed to demonstrate 
the transformation in the creative work of young art-
ists and graduates. The Project participants: Mykola 
Hrytseliak, Roman Haideichuk, Andrii Helytovych, Arsen 
Bereza, Heiza Derke, Mariia Datsiuk, Oksana Rohotska, 
Nastia Paruta.
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THE WOOD

Куратори:
Ігор Стеф’юк 

Ігор Зварич

Curators:
Igor Stefiuk 

Igor Zvarych

Проєкт мав на меті показати високий професійний 
рівень студентів кафедри художнього дерева ЛНАМ 
та відкрити глядачеві нові формотворчі, естетичні та 
концептуальні можливості традиційного матеріалу.

Експозиція, що складалася з навчально-творчих 
робіт молодого покоління митців, продемонструва-
ла широкий діапазон форм, ідей та технік, з якими 
працюють студенти на кафедрі. На виставці були 
представлені декоративні панно, рельєфи, різьблений 
декор, скульптурна пластика, сучасні меблі, елемен-
ти предметного дизайну, концептуальні інсталяції, 
виконані з найбільш популярного в усі часи мате-
ріалу — натурального дерева різних порід і фактур. 
У деяких роботах зустрічався і синтез матеріалів: 
поєднання з елементами металу, текстилю, скла, ке-
раміки чи каменю.

Цей проєкт репрезентував своєрідний зріз роз-
витку львівської школи художнього дерева 2000-х 
років у контексті сучасних мистецьких тенденцій та 
пошуку нових ідей переосмислення матеріалу для 
формування художнього образу.

Учасники — студенти та випускники кафедри ху-
дожнього дерева: С. Деркач, Д. Шавала, В. Стебе-
лецький, Р. Сербан, О. Шурко, А. Гураль, С. Огородник, 
Д. Юськів, І. Гладій, Н. Симотюк, В. Гайдучок, І. Фундак, 
Т. Юхимук, Н. Гаврилюк, А. Савчук, Є. Тітенков, В. Фе-
дишин, В. Гельчак, Д. Копич, М. Гнатик, М. Маруняк, 
Д. Зінченко, І. Товкач, О. Чука, О. Перевозчикова та ін.

THE WOOD Project was aimed to show a high profes-
sional level of the students of Art Wood Department 
of LNAA and open new, current shaping, aesthetic and 
conceptual opportunities of the traditional material to 
the audience.

The exposition that consisted of educational and 
creative works of the young generation of artists 
demonstrated a wide range of shapes, ideas and tech-
niques, which the students work with at the Department: 
decorative panels, reliefs, carved décor, sculptural plas-
tics, modern furniture, the elements of subject design, 
conceptual installations made of the material the most 
popular of all times, natural wood of various sorts and 
factures. Some works use the synthesis of the materials 
as follows: metal, textile, glass, ceramics or stone.

ОЛЕНЬ | DEER
Степан Огородник | Stepan Ogorodnyk 

дерево | wood 
2004

МУЗА | MUSE
Ігор Кучер | Igor Kucher 

дерево | wood 
2004
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REMIX

Куратор:
Мар’ян Бесага

Curator:
Marian Besaga

Колективний виставковий проєкт «РЕМІКС» мав на 
меті продемонструвати твори студентів Академії, що 
навчалися за програмами студентської мобільності.

Протягом останніх шести років, на підставі двосто-
ронніх Угод про міжнародну співпрацю та програми 
«Erasmus+», студенти ЛНАМ мали змогу впродовж 
одного семестру навчатися в партнерських мистець-
ких навчальних закладах Польщі, Вірменії, Фінляндії, 
а саме: Академії мистецтв у Варшаві; Академії мис-
тецтв імені Яна Матейка у Кракові; Академії мистецтв 
у Ґданську; Академії мистецтв ім. В. Стшемінського 
в Лодзі; Академії мистецтв ім. Є. Гепперта у Вроцлаві; 
Університеті мистецтв у Познані; Єреванській дер-
жавній академії мистецтв (Вірменія); Сатакунта-Уні-
верситеті прикладних наук (Фінляндія).

Участь взяли 17 студентів, які навчались у парт-
нерських закладах вищої освіти протягом останніх 
трьох років. Виставка презентувала творчі роботи цих 
студентів у різних жанрах, виконані під час навчання 
за кордоном, а також нові мистецькі експерименти. 

REMIX Exhibition was aimed to demonstrate the works 
made by the students pursued the programs of student 
mobility. The Exhibition was participated by 17 students 
attending their education in partner high education in-
stitutions of Europe during last three years.

The Exhibition represented the projects and creative 
works of these students, which were executed in various 
genres during their studying abroad, and new artistic 
experiments as well.

Кураторка:
Вікторія Дубовик

Curator:
Viktoriya Dubovyk

Вимога сьогодення диктує потребу нової образності 
й символіки, нових засобів виразності та формотво-
рення.

Особливо актуальною стає можливість мистців 
хвилювати і захоплювати підвладними їм мистець-
кими засобами: поверхня, форма, колір (відтінки). До 
експозиції увійшли роботи 18-ти студентів III – V кур-
сів, що взяли участь у творчому експерименті.

Виражальні засоби сучасного художнього тексти-
лю, які збагатили палітру формотворення та фактур-
но-пластичних можливостей, привернули увагу мо-
лодих художників. Образотворча складова кожного 
твору базується не лише на тонально-ритмічній ор-
ганізації різних типів композицій, але й на поєднанні 
вальорно-колористичних килимів.

На виставці були представлені твори, виконані 
у найрізноманітніших техніках. Жанрове різноманіт-
тя представлених робіт охоплює всі рівні: тематичні, 
формотворчі, орнаментальні, технологічні та втілює 
ідею самодостатності художньої творчості в текстилі.

ПОВЕРХНЯ,  ФОРМА ,  ВІДТІНКИ

SURFACE ,  SHAPE ,  SHADES

The exhibition represented the works by the students of 
Art Textile Department of LNAA made in various tech-
niques and filled with deep emotionality. Among them 
are classic tapestry variations, fabric printing, author’s 
transformation of computer graphics, the works made 
in fulling technique. Volumetric and spatial plastics, au-
thor’s embroidery, appliques and weaving are represent-
ed among the innovative forms of contemporary textile 
art. The works made in popular techniques today — vat 
paper, patchwork and also a current direction of eco 
textile took place here as well.
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НАШІ

OURS
Куратори:

Юрій Новачинський 
Анна Єфімова

Curators:
Yurii Novachynskyy 

Anna Yefimova

Щороку ми репрезентуємо дипломні роботи випус-
кників творчих спеціальностей і з 2017 року цей про-
єкт отримав назву «НАШІ». Експоновані твори ви-
різняються оригінальними підходами до художнього 
вирішення та нестандартним баченням молодими 
мистцями актуальної проблематики сьогодення.

Виставка демонструє насамперед результати 
творчих пошуків та експериментів молодого поко-
ління митців у сферах художнього скла, кераміки, 
металу, текстилю, дерева, графічного дизайну, дизай-
ну інтер’єрів, середовища та костюму, сакрального 
мистецтва, монументального живопису та скульптури, 
а також засвідчує про присутність у ЛНАМ не лише 
традиційних, а й інноваційних практик, які часто пе-
ребувають на межі декоративно-прикладного, обра-
зотворчого мистецтва та дизайну. Назву «Наші» ми 
обрали не випадково. Нею ми прагнемо підкреслити 
значущість мистецьких пошуків кожного з випускни-
ків, які опісля закінчення Академії творять мистецьке 
середовище міста та України загалом. Їхня сміливість 
та внутрішня свобода в експериментах засвідчує са-
модостатність і сформованість молодого покоління 
митців — випускників Львівської національної ака-
демії мистецтв.

Цим проєктом надаємо можливість молодому по-
колінню отримати перший виставковий досвід, предс-
тавити свої навчально-творчі проєкти для широкого 
загалу і тим самим декларуємо їхню безпосередню 
причетність до академії. Проєкт «НАШІ» демонструє 
великий творчий потенціал, надзвичайну професійну 
майстерність і непересічне образне мислення випус-
кників. Ним ми щороку фіксуємо певний етап розвит-
ку нашої Академії, це своєрідний зріз творчих практик 
поточного випуску, який надає можливість побачити 
загальну картину рівня дипломних робіт, простежити 
тенденції розвитку і окремих напрямків, і мистецької 
освіти загалом.

From the beginning of its foundation, the Gallery 
of LNAA yearly represents projects of the graduates 
of creative specialties. Since 2017, this project has the 
name “OURS.” The exposed works are usually distin-
guished by their original approaches to artistic solution 
and nonstandard vision of current nowadays problems 
by the young artists.

The exhibition of final projects of LNAA first of all 
demonstrates the results of creative searches and ex-
periments of the young generation artists in the area 
of art glass, ceramics, metal, textile, wood, graphic de-
sign, environment and costume design, sacral art, mon-
umental painting and sculpture and also certifies the 
presence in LNAA not just traditional but innovative 
practices as well, which are often situated on the border 
of decorative and applied, fine arts and design.

We chose the name Ours not by chance. With it, we 
try to underline the significance of artistic searches of 
every graduate who, after graduation from the Academy, 
creates artistic environment of the city and Ukraine on 
the whole. His bravery and inner freedom in the exper-
iments evidences his self-sustainability and formation 
of the young generation of artists — the graduates 
of Lviv National Academy of Arts.

Thanks to this project, we give the possibility to the 
young generation to get their first exhibition experience, 
represent their educational and creative projects to 
the wide public and hereby declares their direct par-
ticipation in LNAA activities. OURS Project shows a 
high creative potential, incredible professional mastery 
and outstanding figurative thinking of the graduates of 
Lviv National Academy of Arts. Using it, we fix a cer-
tain stage of the development of our Academy; this is a 
peculiar line of creative practices of current graduation, 
which gives us an opportunity to see a general state of 
final projects level, follow the development trends as 
separate directions and artistic education on the whole.

ВАБІ-САБІ | WABI-SABI
Наталя Звір | Natalya Zvir 

скло | glass 
2017

БІМОДАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ | BIMODAL OBJECTS
Ганна Шумська | Hanna Shumska 

інсталяція | instalation 
2017
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2016

МЕДИТАЦІЯ | MEDITATION
Лілія Василько | Lilia Vasilko
2016

ТАНДЕМ | TANDEM
Вадим Мельник | Vadim Melnyk
скло | glass
2016

ЗА КАДРОМ | BEHIND THE SCENES
Марія Амарій | Mariia Amarii
скло | glass
2016

ЛОКАЦІЯ | LOCATION
Віта Грицюк | Vita Hrytsiuk

кераміка | pottery 
2016 

ДИПЛОМНІ РОБОТИ 
КАФЕДРИ ХУДОЖНЬОГО ДЕРЕВА

DIPLOMA WORKS OF  
DEPARTMENT OF ART WOOD

ЗАХИСТИ КАФЕДРИ 
ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ

DIPLOMA DEFENCE OF 
DEPARTMENT OF ART CERAMICS
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2017

ЖІНКА | WOMAN
Іванна Масалович | Ivanna Masalovych

скло | glass
2017

ЕФЕКТ ПЛАТО | PLATO EFFECT
Уляна Кульчицька | Ulyana Kulchytska

олія | oil
2017

ОДЕСА ЯК ВОНА Є | ODESSA AS IT IS
Інна Делієва | Inna Deliieva

скло | glass 
2017 

ХВИЛІ | WAVES
Марія Свирид | Mariia Svyryd

кераміка | pottery 
2016
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2018

ВЕРТЕП | VERTEP
Валерія Шишка | Valeria Shyshka

авторська техніка | author’s technique
2018

ЕМПІРИЧНЕ | EMPIRICAL 
Юлія Прус | Julia Prus 

скло | glass 
2018

ЄДНІСТЬ У РІЗНОМАНІТТІ 
UNITY IN DIVERSITY

Ганна Запорожець | Hanna Zaporozhets
олія | oil 

2018 

ТОРКАЮЧИСЬ ЗМІСТУ 
TOUCHING THE SENSE

Надія Собко | Nadiia Sobko
метал | metal 

2018
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2019

ФОРМАЦІЯ | FORMATION
Дмитро Шавала | Dmytro Shavala 

дерево | wood 
2019
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Куратор:
Ярослав Шимін

Curator:
Yaroslav Shymin

ЛІТНІ  ОБРА ЗОТВОРЧІ СТ УДІЇ 

SUMMER FINE ARTS STUDIOS

Виставка демонструвала напрацювання слухачів 
Літніх образотворчих студій, що у 2017 році вперше 
відбувалися на базі кафедри академічного живопису 
ЛНАМ з 1 по 31 серпня.

Проєкт «Літні образотворчі студії» мав на меті 
у короткі терміни ознайомити всіх охочих із ключо-
вими принципами художньої творчості шляхом опа-
нування базових мистецьких дисциплін — рисунку 
та живопису. Такий курс сприяв формуванню певної 
естетичної культури та виробленню художнього смаку 
та фаху в слухачів.

Провідну роль у мистецькому навчальному про-
цесі у ЛНАМ відіграють кафедри живопису, рисунку 
та скульптури, які були міцно пов’язані з місцевими 
традиціями народної художньої творчості та водно-
час продовжують акумулювати досягнення європей-
ської художньої освіти та мистецтва. Живопис і рису-
нок є фундаментальними дисциплінами навчального 
процесу і залишаються неодмінними і важливими 
складовими львівської мистецької школи.

The exhibition demonstrated the work of the attendants 
of Summer Art Studies, which were hold at first in 2017 
on the basis of the Department of Academic Painting 
of LNAA. The project was aimed to meet in short terms 
all interested people with key principles of art creativity 
through mastering the basic artistic disciplines — draw 
and painting.

Куратор:
Ярослав Шимін

Curator:
Yaroslav Shymin

МОТИВИ І  СМИС ЛИ

MOTIVES AND MEANINGS

Виставка кращих живописних творів різних років із 
фондів кафедри академічного живопису ЛНАМ від-
булася на початку осіннього семестру 3 вересня та 
тривала до 7 вересня включно. Така дата вибрана 
не лише для мотивації студентів чи першокурсни-
ків, але й з метою підкреслення важливості базо-
вих навчальних дисциплін у Львівській національ-
ній академії мистецтв, якими є програми кафедри 
академічного живопису.

Останні роки, окрім обов’язкових завдань, студен-
ти мають змогу обирати спеціальні вибіркові вузь-
копрофільні дисципліни з живопису та не тільки, що 
дозволяє їм не лише покращувати свій рівень, але 
й сприяє більш активній комунікації між студентами 
різних кафедр.

Виставка продемонструвала доробок студентів, 
які напрацьовували досвід у стінах Львівської націо-
нальної академії мистецтв.

Усі виставлені роботи зберігаються у фондах ка-
федри академічного живопису.

At the exhibition of fund works of the Department of 
Academic Painting of LNAA, the painting of various 
years are presented.

The project was dedicated to the beginning of the 
academic session and demonstrated the achievements 
of non-graduating department of Lviv National Acad-
emy of Arts.
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ЛІНОРИТ

LINOCUT
Кураторка:

Мар’яна Мотика

Curator:
Mariana Motyka

Виставка станкової графіки присвячена одній із най-
популярніших технік високого друку — ліногравюрі. 
Експозиція складалася із творчих робіт молодого 
покоління митців, випускників і студентів кафедри 
графічного дизайну ЛНАМ, що були виконані в рам-
ках навчального процесу впродовж 1998–2017 рр.

Авторами є молоді художники та ілюстратори, які 
досліджують нові естетичні та концептуальні можли-
вості традиційної техніки естампу. Учасники: А. Антоха, 
В. Атанова, М. Брух, Х. Винницька, А. Вирстюк, Є. Гри-
гор’єв, В. Ігнатьєва, В. Ігнацевич, Н. Кащак, П. Кереча-
нин, А. Ковальчук, В. Кудляк, В. Ліхачова, А. Ляхович, 
М. Майська, Х. Максименко, Х. Марчук, І. Миколаїв, 
С. Мозиль, А. Моргунова, В. Нестеренко, І. Прокопчук, 
І. Савинок, С. Соболь, О. Стеців, О. Сусленко, Є. Тинна, 
О. Топольницький, Т. Федик, В. Холодний.

До експозиції увійшли і самостійні мистецькі тво-
ри, і роботи, виконані в рамках комплексних дизай-
нерських завдань.

Виставка продемонструвала надзвичайно ви-
сокий професійний рівень і відкрила глядачам нові 
можливості традиційної техніки.

The exhibition of easel graphics represented one of the 
most popular techniques of letterpress printing — lino-
cut. The exposition includes creative works by the young 
generation artists, graduates and students of Graphic 
Design Department of LNAA, which were made during 
1998–2017 within the educational process. These are in-
dividual artistic works as well as the works made within 
the scope of complex design tasks.

The participants: A. Antokha, V. Atanov, M. Brukh, 
K. Vynnytska, A. Vyrstiuk, Y. Hryhoriev, V. Ihnatieva, 
V. Ihnatsevych, N. Kashchak, P. Kerechanyn, A. Koval-
chuk, V. Kudliak, V. Likhachova, A. Liakhovych, M. Mais-
ka, K. Maksymenko, N. Marchuk, I. Mykolaiiv, S. Mozyl, 
A. Morhunova, V. Nesterenko, I. Prokopchuk, I. Savynok, 
S. Sobol, O. Stetsiv, O. Suslenko, Y. Tynna, O. Topolnytskyi, 
T. Fedyk, V. Kholodnyi.



90 колективні  проєкти 91collect ive projects

КРОК

STEP
Куратор:

Василь Боднарчук

Curator:
Vasyl Bodnarchuk

Виставка «Крок» стала своєрідним підсумком творчих 
напрацювань студенток випускного курсу магістра-
тури кафедри художньої кераміки та репрезентувала 
творчі пошуки, оригінальні пластичні, технологічні та 
концептуальні експерименти молодого покоління 
у сфері сучасної художньої кераміки. Водночас це 
їхній певний крок до формування себе як самодос-
татніх мисткинь.

Учасниці виставки Божена Голець, Ксенія Жижій, 
Анна-Марія Роман, Ліда Федюшко, Мирослава Хо-
лявінська вже мають значні творчі доробки та неод-
норазово долучалися до різних мистецьких проєктів 
в Україні та за кордоном.

Кожна учасниця представила керамічні твори 
в індивідуальній стилістиці та манері. Водночас екс-
позиція стала результатом спільного досвіду, набу-
того за шість років навчання на кафедрі художньої 
кераміки Львівської національної академії мистецтв.

Усі твори продемонстрували широкий спектр 
можливостей кераміки як традиційного матеріалу, 
що не втрачає своєї актуальності протягом віків. Усі 
роботи вирізнялися високим професіоналізмом вико-
нання та сучасними підходами до вирішення склад-
них дослідницьких завдань. 

STEP exhibition has become a kind of the result of cre-
ative works by the women student of Master graduat-
ing class of Art Ceramics Department and represented 
creative searches, original plastic, technological and 
conceptual experiments of the young generation in the 
sphere of contemporary art ceramics.

The exhibition participants are Bozhena Holets, 
Kseniia Zhyzhii, Anna-Mariia Roman, Lida Fediushko, 
Myroslava Kholiavinska.

ДЕРЕВО ЖИТТЯ | TREE OF LIFE
Мирослава Холвінська | Myroslava Kholvinska

кераміка | ceramics
2018

КРИСТАЛИ | CRYSTALS
Лілія Федюшко | Lilia Fedyushko

кераміка | ceramics
2018
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Куратори:
Галина Кусько 

Юрій Новачинський 
Анна Єфімова

Curators:
Galyna Kusko 

Yurii Novachynskyy 
Anna Yefimova

Виставка мала на меті показати широкому загалу 
твори молодих представників однієї з найбільш по-
тужних шкіл декоративно-прикладного мистецтва 
в Україні. Міцне традиційне підґрунтя дає водночас їм 
можливість розвиватися у цілком сучасних, експери-
ментальних напрямках, які далеко не завжди мають 
прикладний характер… Проєкт уже вкотре підтвердив 
тезу про розмитість граней між образотворчим, де-
коративним мистецтвом і дизайном.

Виставка провокувала до роздумів, рефлексій, 
дискусій і фіксувала певний етап розвитку львів-
ської школи декоративного мистецтва. До експозиції 
увійшли твори студентів старших курсів і випускників 
факультету останніх 10 років, яким властиві новатор-
ські, концептуальні, експериментальні вирішення та 
високі естетичні якості. Окрім того, було зроблено ак-
цент на особистих рефлексіях: проведено онлайн-о-
питування серед студентів, випускників, професо-
рів з лише одним запитанням: «Що для Вас сучасне 
декоративне мистецтво?». Відповіді та роздуми на 
цю тему доповнили експозицію. Також безперервно 
транслювалася презентація досягнень відомих ви-
пускників факультету, що успішно реалізували себе 
після випуску, працюють за фахом або ж вийшли за 
його межі. У галереї ЛНАМ це перший проєкт, який 
комплексно репрезентував здобутки всього факуль-
тету (зокрема кафедр художнього скла, кераміки, 
текстилю, дерева та металу) та демонстрував новий 
погляд на сучасне декоративне мистецтво.

The Exhibition was aimed to show a wide public what 
do today the representatives of one of the most pow-
erful schools of applied and decorative arts in Ukraine. 
The strong traditional base at the same time provided 
them with an opportunity to develop in quiet modern, 
experimental directions, which are not always of applied 
nature. The Project confirmed once again the thesis of 
border blurring between fine, decorative arts and design.

The Exhibition provoked thoughts, reflections and 
discussions and fixed hereby a certain development 
stage of Lviv school of decorative art. The exposition 
includes the works by the senior students and graduates 
of Decorative and Applied Arts Faculty for the last 10 
years, who are characterized by innovative, conceptual 
and experimental solutions and high aesthetic qualities.

MODERN DECOR ATIVE ART. 
YOUNG GENER ATION

СУЧАСНЕ ДЕКОРАТИВНЕ . 
МОЛОДА ГЕНЕРАЦІЯ
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Куратор:
Орест Голубець

Curator:
Orest Holubets

Концептуальний виставковий проєкт фондових робіт 
з кафедри художньої кераміки став результатом іні-
ціативи студенток, які прагнули зламати стереотипи 
щодо «застарілості» кераміки та показати під новим 
кутом роботи «із шухляди», які роками припадали 
пилом, дати їм «нове життя».

Надія Собко, Наталія Пігула, Катерина Дендюк, 
Наталія Темех хотіли показати кафедру такою, як її 
щодня бачать вони: сімейною, затишною, творчою, 
а головне — без штучного глянцевого блиску. Тут 
працюють і вчаться люди, які щиро люблять свою 
справу і не бояться вимазати руки в глині чи обпекти 
вогнем. Заняття студентів відбуваються в аудиторіях, 
що заставлені керамікою, без перебільшень — вона 
повсюдно! Ці приміщення вже самі по собі можна 
назвати арт-об’єктами, які мають довгу історію, вик-
ликають гарячі дискусії, періодично поновлюються 
новими зразками.

Саме тому вирішено було назвати єдиного учас-
ника проєкту — кафедру художньої кераміки, яка 
була представлена на виставці як живий організм 
зі своїми характером, достоїнствами і недоліками, 
зі всією щирістю і безпосередністю студентів і дос-
відом викладачів. Особливої атмосфери експозиції 
надав креативний ретро-антураж: старі телевізо-
ри, серванти, килими, інтерактивні фотозони у стилі 
1980–1990- х рр. 

Виставка отримала велику популярність серед 
відвідувачів і високі показники згадувань у ЗМІ та 
соціальних мережах. Це показовий приклад того, як 
у новому, молодіжному форматі можна показати ста-
рі фондові роботи кафедри і цим привернути до них 
увагу громадськості.

КЕРАМІК А З ШУ Х ЛЯДИ

POT TERY FROM THE DR AWER

The conceptual exhibition project of fund works of Art 
Ceramics Department has become the result of the 
students’ initiative, who strived to break the stereotypes 
about the obsolescence of “ceramics” and show the 
works “from the drawer”, which were covered with dust 
for years, and give them “new” life.

Nadiia Sobko, Natalia Pihula, Kateryna Dendiuk, Na-
talia Temekh wanted to show the Department as they 
see it every day: family, cosy, creative and most impor-
tantly without artificial gloss.

That is why it was decided to name a single partic-
ipant of the project — Art Ceramics Department that 
was represented at the exhibition as a living organism 
with its character, advantages and disadvantages, with 
all sincerity and spontaneity of the students and teach-
ers’ experience.

Creative retro entourage gave the exposition a spe-
cial atmosphere: old TV sets, sideboards, carpets, inter-
active photo zones in the style of 1980s–1990s.

ФОНДОВІ РОБОТИ 
КАФЕДРИ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ

FUND WORKS OF THE 
ART CERAMICS DEPARTMENT
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Кураторка:
Тарас Данилюк

Curator:
Taras Danyliuk

Наприкінці другого семестру 2019 р. у галереї ЛНАМ 
було вперше представлено зріз навчально-творчих 
практик студентів-скульпторів останніх років.

До експозиції увійшли студентські роботи з ос-
новних фахових дисциплін кафедри монументаль-
но-декоративної скульптури, а саме: «Скульптура», 
«Композиція» та «Робота в матеріалі».

Метою проєкту стало поглиблення фахового роз-
витку просторово-пластичних смаків та уподобань 
академічної молоді. Значна кількість робіт, створених 
у межах ЗВО, залишаються без належної уваги та 
обговорення їх художніх якостей. Власне така пре-
зентація спонукала до більш відкритого діалогу між 
студентами різних художніх напрямків і позитивно 
впливала на зростання якісного рівня мистецької 
освіти в цілому.

Крім того, виставка давала можливість студенту 
відчути себе зрілим художником, знайти свою інди-
відуальну манеру висловлення у мистецькому се-
редовищі та актуалізувала фахову критику шляхом 
обговорення способів розкриття тих чи інших завдань 
у творах образотворчого мистецтва.

The exhibition was aimed to expose the students’ works 
on main professional disciplines of Monumental and 
Decorative Sculpture Department. The deepening of 
professional development of spatial and plastic tastes 
and preferences of academic youth was the goal of 
the exhibition. The great number of the works created 
within the scope of high education institutions remains 
without proper attention and discussion of their artistic 
qualities. Thus, this presentation provoked a wider 
dialogues between the students of various artistic 
directions.

MONUMENTAL AND DECOR ATIVE 
SCULPTURE

МОНУМЕНТА ЛЬНО–ДЕКОРАТИВНА 
СКУЛЬПТ УРА

СРІБНИЙ СКАКУН | SILVER RACER
Андрій Турянський | Andriy Turyanskyi

метал | metal
2019
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#GL ASSUA

11 жовтня в рамках 11 Міжнародного симпозіуму 
гутного скла у Львові у галереї ЛНАМ відбулося від-
криття виставкового проєкту «#glassUA», де була 
представлена творчість молодих українських худож-
ників, випускників кафедри художнього скла, учнів 
професора Андрія Бокотея: Евеліни Тринцолин, Еліни 
Білоус, Ольги Турецької, Остапа Іванишина, Віктора 
Мельничука.

Учасники виставки — активні послідовники ідей 
міжнародного студійного руху, відкриті до експери-
ментів творчі особистості, які співтворять сучасне об-
личчя українського художнього скла. Переконливим 
свідченням багатства вітчизняної школи є широкий 
спектр технік, презентований в авторських роботах 
художників: гутна обробка, термічне формування, хо-
лодна обробка, вітраж, синтез різних матеріалів.

Гості симпозіуму — художники-склярі з різних ку-
точків світу — підкреслили високий технологічний та 
ідейний рівень львівської школи склярства, її глибокі 
традиції та виразне національне обличчя. Водночас, 
відома українська мистецтвознавиця Зоя Чегусова 
зазначила: «…Великі сподівання пов’язані з наймо-
лодшою генерацією львівських митців, що активно 
завойовує позиції в сучасному мистецтві скла. Це вже 
«учні учнів» Андрія Бокотея: Евеліна Тринцолин, Елі-
на Білоус, Ольга Турецька, Віктор Мельничук, Остап 
Іванишин. Вони намагаються застосовувати в роботі 
зі склом ще більш нетрадиційні підходи. І їх творчі 
новації захоплюють». Проєкт відбувся за підтримки 
Українського культурного фонду.

Within the frames of #glassUA Exhibition Project, the 
experimental creative work of young Ukrainian artists, 
graduates of Art Glass Department and Andrii Bokotey’s 
students, namely: Evelina Tryntsolyn, Elina Bilous, Olha 
Turetska, Ostap Ivanyshyn and Viktor Melnychuk was 
represented. According to Zoia Chehusova, an art his-
torian: “…Great expectations are connected with the 
youngest generation of Lviv artists who are active-
ly gaining their position in contemporary glass art. 
These are already “the students of Andrii Bokotey’s 
students.”They try to use even more non-traditional 
approaches in their work with glass. And their creative 
innovations are captivating.”

Художники:
Остап Іванишин 

Евеліна Тринцолин 
Ольга Турецька 

Віктор Мельничук 
Еліна Білоус 

Куратор:
Михайло Бокотей

Artists: 
Ostap Ivanyshyn 

Evelina Tryncolyn 
Olha Turetska 

Viktor Melnychuk 
Elina Bilous 

Curator:
Mykhaylo Bokotey

БЕЗПІДСТАВНА ЕЙФОРІЯ 
CAUSELESS EUPHORIA

Остап Іванишин | Ostap Ivanyshyn
скло | glass

2019

ДЕСТРУКЦІЯ | DESTRUCTION
Ольга Турецька | Olha Turetska

скло | glass
2019

ПРИБОРКАННЯ НЕПОКІРНОЇ 
TAMING OF UNSUBMISSIVE

Евеліна Тринцолин | Evelina Tryncolyn
скло | glass

2019
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БАРВА ,  ОБРА З,  СИМВОЛ 

COLOR ,  IMAGE ,  SYMBOL

Експозиція «Барва, образ, символ» знайомила гляда-
чів з мистецькою школою Інституту образотворчого 
мистецтва в м. Кельце, що є, з одного боку, близь-
кою культурно і ментально, та, водночас, відмінною 
від звичних нам традицій і стандартів вищої худож-
ньої освіти. Академічна діяльність в Інституті відбу-
вається на перетині двох світів: матеріального та 
ідейного, який ґрунтується на способі мислення про 
форму Інституту та його навчальне і культурологічне 
значення.

У цьому контексті виставка аспірантів і профе-
сорів репрезентувала багатовікову і водночас ак-
туальну дискусію на тему матеріальної та ідей-
ної реальності. У ній кожен з аспірантів прямував 
власною авторською дорогою, самостійно визна-
чаючи індивідуальний напрямок творчості. Роллю 
професора на цьому шляху став супровід молодого 
покоління.

Експозиція складалася з живописних і графічних 
творів молодих польських художників, багато з яких 
здобули міжнародне визнання, та їх промоторів — 
професорів академій мистецтв Варшави, Кракова, 
Лодзі, Познані, які водночас викладають в Інституті 
образотворчого мистецтва в м. Кельце. 

Виставка відбулася за сприяння Генерального 
консульства Республіки Польща у Львові та фірми 
«GMC» (м. Сташув, Польща).

Куратор:
Михайло Бокотей

Curator:
Mykhaylo Bokotey

COLOR, IMAGE, SYMBOL exposition acquainted the 
audience with the art school of the Institute of Fine 
Arts in Kielce (Republic of Poland) and demonstrated the 
significance of a dialogue between the cultures.

Due to this, it was possible to feel how close cultur-
ally and mentally our institutions are, and at the same 
time the Polish educational principles differ from the 
traditions and standards of higher art education, which 
are usual to us. Academic activity at the Institute oc-
curs at the intersection of two worlds: material and 
ideological.

The exhibition was held under the patronage of the 
Consulate General of Poland in Lviv and GMC company 
(Staszów town, Poland).

Куратор:
Андрій Петровський

Curator:
Andriy Petrovskyi

9 вересня 2015 р. у Галереї ЛНАМ відкрилася спільна 
виставка творчих робіт студентів ЛНАМ і Академії 
мистецтв ім. Є. Гепперта у Вроцлаві, виконаних на 
живописному пленері в Люборадові (Польща).

Експозиція складалася з живописних пейзажів, 
виконаних на території Люборадова — пленерного 
стаціонару Вроцлавської академії мистецтв. Формат 
пленеру не ставив жодних рамок і давав студентам 
можливість вільного художнього самовираження.

У результаті були виконані творчі роботи, які де-
монструють тонкощі відчуття природи молодим по-
колінням. Різні живописні твори сформували цілісну 
експозицію, насичену кольором і образною виразні-
стю.

Пленер проходив з ініціативи ректора Вроцлав-
ської академії мистецтв Пьотра Кєляна у квітні-трав-
ні 2015 року. Протягом 10-ти днів студенти Львівської 
та Вроцлавської академій обмінювалися досвідом, 
проводили мистецькі акції та втілювали на полотні 
свої ідеї.

Учасниками стали студенти Львівської націо-
нальної академії мистецтв — Б. Кушнір, У. Зачке-
вич, Р. Чекеренда, Н. Трофимюк, М. Шафран, І. Кітриш, 
П. Грицюк, Н. Сіра, Л.  Степова, В. Ващук, О. Романюк, 
У. Запорожець, Я. Гук, К. Жижій, І. Кітриш, а також 
польські студенти — А. Цєсляк, М. Косяж, К. Гронь, 
П. Бзденґа, М. Туховські. 

EXHIBITION PLEIN AIR 
IN LYUBOR ADIV

ВИСТАВК А ПЛЕНЕРУ 
В ЛЮБОРА ДОВІ

The exposition consisted of bright picturesque land-
scapes executed on the territory of Luboradów, a plein 
air permanent establishment of the Academy of Fine Arts 
in Wrocław, Poland. The plein air format set out no frame-
work and provided the students with the opportunity of 
free artistic self-expression. The creative works made 
at the plein air show the details of nature sensation by 
the young generation of Lviv and Polish artists. The par-
ticipants of the exhibition were the students of LNAA: 
B. Kushnir, U. Zachkevych, R. Chekerenda, N. Trofymi-
uk, M. Shafran, I. Kitrysh, P. Hrytsiuk, N. Sira, L. Stepova, 
V. Vashchuk, O. Romaniuk, U. Zaporozhets, Y. Huk, K. Zhyzhii, 
I. Kitrysh as well as Polish students, namely: A. Cieslak, 
M. Kosiarz, K. Gron, P. Bzdenga, M. Tuhowski.
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ВІД ШКОЛИ ДО ХРАМУ

FROM SCHOOL TO TEMPLE

Виставка «Від школи до храму» вперше представила 
у Львові твори учнів видатного українського худож-
ника Миколи Андрійовича Стороженка (1928–2015).

Микола Стороженко — академік Національної 
академії мистецтв України, народний художник Украї-
ни, професор, лауреат Національної премії України 
ім. Т. Шевченка. Він був засновником і багаторічним 
керівником Майстерні живопису та храмової куль-
тури в Національній академії образотворчого мис-
тецтва і архітектури. Створив мистецьку школу світо-
вого масштабу, яка на довгі роки буде утверджувати 
українське образотворче мистецтво.

Добір авторів і творів здійснений ще за життя 
Миколи Андрійовича. У його планах було показати 
цей мистецький проєкт у Львові. Митець дуже любив 
Львів і часто згадував, як Борис Возницький дозво-
ляв йому буквально цілими тижнями вивчати збірку 
іконопису безпосередньо у музейних фондах, що в ті 
часи розміщувалися у Вірменському кафедральному 
соборі.

За кілька днів до його відходу у вічність, перед 
Великодніми святами, Микола Андрійович ділився 
думками про те, як би перевезти виставку з Франків-
ська до Львова, як і коли поїхати на відкриття, а потім 
показати свої твори і в Дрогобичі. Та не судилося…

Відкриття виставки 23 вересня, напередодні дня 
його народження, стало символічною і меморіальною 
подією. Ми, його колеги, учні та послідовники, по суті, 
виконуємо волю художника, який щиро прагнув зу-
стрітися з мистецькою громадою Львова на відкритті 
цього художнього проєкту.

У жовтні 2015 р. у НМЛ ім. А. Шептицького відбу-
лося відкриття виставки полотна Миколи Стороженка 
«Передчуття Голгофи».

The exhibition From School to Temple represented the 
works by the students of Mykola Andriiovych Storozhen-
ko (1928–2015), a famous Ukrainian artist, for the first 
time in Lviv. He was the founder and head of Painting 
and Temple Culture Workshop at the National Acade-
my of Fine Arts and Architecture for many years, cre-
ated a world-class art school, which will consolidate 
the Ukrainian fine arts for years. Mykola Storozhenko 
is an Academician of the National Academy of Arts 
of Ukraine, people’s artist of Ukraine, professor and 
Shevchenko National Prize winner.

Куратор:
Остап Ковальчук

Curator:
Ostap Kovalchuk
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ПЛЕНЕР «LVIV SEASON» 

PLEIN AIR LVIV SE ASONS
Куратор:
Іван Білан

Curator:
Ivan Bilan

До експозиції звітної виставки пленерів «Lviv seasons» 
увійшли твори з чотирьох етапів пленерів, що від-
бувалися у різних локаціях Львова: площа Ринок, 
Стрийський парк, парк-музей «Шевченківський гай», 
Високий Замок.

Загалом, у доволі нетиповому форматі було предс-
тавлено понад 70 живописних полотен пейзажно-
го жанру, різноманітних за технікою та стилістикою 
виконання, сюжетами та форматами, які художники 
обирали самостійно.

У процесі проведення пленеру відбувалося тео-
ретичне осмислення ключових питань сучасного 
мистецького процесу, визначалося стилістичне та 
технологічне різноманіття в живописному арсеналі 
львівської молоді, а також висвітлювалися головні 
вподобання львівської публіки, широкого кола гля-
дачів щодо форми, стилістики та творчої манери су-
часного пейзажного живопису.

Результати дослідження викладено в каталозі 
Першої виставки пленеру «Lviv Seasons», презентація 
якого відбулася на відкритті виставки.

The exposition of reporting exhibition of Lviv seasons 
plein airs included the works from four stages of the 
plein airs.

Over 70 painting canvases of landscape genre, vari-
ous in their techniques and stylistics of performing, plots 
and formats were represented.

The project curator is Ivan Bilan, the Candidate of 
Art studies.

Куратор:
Роман Василик

Curator:
Roman Vasylyk

Виставку «Labyrinths of matter» («Labirynty Materii») 
підготували працівники та кращі студенти Інституту 
Архітектури Текстилю Лодзького Політехнічного уні-
верситету (Instytut Architektury Tekstyliów na Wydziale 
Technologii Materialowych i Wzornictwa Tekstyliów 
Politechniki Lódzkiej).

Виставка, де було представлено велике різно-
маніття художніх робіт, графічних робіт, живопису 
та плакатів, стала результатом співпраці трьох вик-
ладачів Лодзького Політехнічного університету — 
професора Дарека Хойнацького, асистента Пьотра 
Машталєжа та доктора Анни Шуміги-Бадзяк, а також 
їхніх студентів.

Відкриття виставки «Labyrinths of matter» су-
проводжувалось концертом зазначених викладачів 
з Лодзької політехніки.

Ця виставка була важливою частиною творчої 
співпраці із представниками Інституту Архітектури 
Текстилю Лодзького Політехнічного університету, 
вона детальніше показала доробок працівників і сту-
дентів польських митців.

The Labyrinths of matter Exhibition is prepared by the em-
ployees and best students of the Institute of Textile Archi-
tecture of the Faculty of Material Technologies and Textile 
Design of Lodz University of Technology. The exhibition 
consisted of graphic works, painting and became the re-
sult of the cooperation of three lectures of Lodz University 
of Technology: prof. D. Chojnacki, assis. P. Mastalerz, and 
Dr.      A. Szumigaj-Badziak as well as their students.

E XHIBITION OF LODZ 
ART ACADEMY

ВИСТАВК А АК А ДЕМІЇ 
МИСТЕЦТВ У ЛОДЗІ
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Куратор:
Мар’ян Бесага

Curator:
Marian Besaga

Графічний конкурс «ІНДЕКС МАРІУША КАЗАНИ» 
організовує Генеральне Консульство Республіки 
Польща у Львові з 2011 р. Нагорода в конкурсі приз-
начається студентові або випускникові Львівської на-
ціональної академії мистецтв. Переможець отримує 
грошовий приз, можливість протягом місяця вивчати 
графічний дизайн у Варшавській академії мистецтв, 
а також право на персональну виставку.

Маріуш Казана — польський дипломат, який 
створив «Галерею Дипломатів» при Міністерстві за-
кордонних справ Польщі. 10 квітня 2010 року він 
трагічно загинув разом з іншими представниками 
політичної еліти Польщі під час авіакатастрофи під 
Смоленськом. Від 2015 р. усі виставки конкурсних 
робіт відбуваються у галереї ЛНАМ.

Graphic competition THE INDEX OF MARIUSZ KAZANA 
has been organized by the Consulate General of Poland 
in Lviv since 2011.

The competition award is given to a student or grad-
uate of Lviv National Academy of Arts. The winner re-
ceives a cash prize, the opportunity to study graphic 
design at the Academy of Fine Arts in Warsaw for a 
month and also the right to solo exhibition.

Mariusz Kazana is a Polish diplomat who created 
the Diplomatic Gallery at the Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Poland. On 10 April 2010, he was 
tragically died together with other representatives 
of political elite of Poland in a plane crash near Smolensk.

Since 2015, all exhibitions of the competitive works 
take place in the Gallery of LNAA.

ІНДЕКС МАРІУША К А ЗАНИ

INDEX  OF MARIUSZ K A Z ANA
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ІНДЕКС МАРІУША КАЗАНИ 

INDEX OF MARIUSZ KAZANA 
2016
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Виставка присвячена людям, що не зламались в про-
тистоянні з тоталітарними системами та боролися за 
незалежність Української держави. Організатором 
виставки виступив Меморіальний музей «Територія 
терору» у Львові. Проєкт був покликаний розповісти 
історію перебування Галичини у складі Польщі (1919–
1939), тоталітарних СРСР (1939–1941, 1944–1991 рр.) 
та Німеччини (1941–1944 рр.), а також продемонстру-
вати вплив цих режимів на життя звичайних людей.

Музей «Територія терору» засновано 2011 р. 
Львівською міською радою з метою поширення знань 
про національні, релігійні та політичні репресії, вша-
нування пам’яті жертв окупаційних режимів, висвіт-
лення діяльності українського руху Опору. Основна 
місія — опрацювання, збереження та передача дос-
віду про тоталітарне минуле; пояснення механізмів 
функціонування тоталітарних ідеологій для розвитку 
історичної свідомості суспільства. Музей провадить 
системну роботу над вивченням, дослідженням, збе-
реженням документів, здійснює інформаційно-освітні 
заходи серед учнів і студентів. Проєкт було реалізо-
вано у провідних закладах вищої освіти за підтримки 
управління культури Львівської міської ради.

ОСОБИСТІСТЬ VS ТОТА ЛІТАРИЗМ

PERSONALIT Y VS .  TOTALITARIANISM

The Personality vs. Totalitarianism Project was organized 
by the “Territory of Terror” Memorial Museum in Lviv 
and was dedicated to people, who stood against the 
totalitarian systems and struggled for the independence 
of Ukrainian state. Their life stories were presented 
through the prism of memories, photographs and doc-
uments. The Project was called for telling the history of 
Galicia being under the rule of Poland, the totalitarian 
USSR and Germany as well as for demonstrating the 
impact of these regimes on the life of ordinary people. 
The Project was implemented with the support of the 
Culture Department of Lviv City Council.

ВЧИТЕ ЛЬ І  УЧЕНЬ

TEACHER AND STUDENT

2016 року виставка «Вчитель і учень» завершувала 
українсько-польський проєкт «Символи самоіденти-
фікації», який розробили педагоги двох вузів: Зеновія 
Шульга — доцент кафедри художнього текстилю 
Львівської національної академії мистецтв, завідувач 
кафедри костюму Академії образотворчих мистецтв 
ім. В. Стшемінського в Лодзі (Республіка Польща), 
професор Дорота Сак та завідувач кафедри сценічно-
го костюму цієї ж академії професор Ізабела Строняс. 
2017 року виставка відбулась у рамках І Міжнарод-
ного симпозіуму художнього текстилю. На виставці 
було представлено львівську, київську, польську та 
молдовську школи дизайну костюму та художнього 
текстилю.

Міжнародні пленери художнього текстилю від-
буваються в рамках етномистецького проєкту «Еко-
логічний ракурс», який був започаткований 1996 р. 
під час реалізації проєкту «Відродимо глинянський 
килим». Організатором і творчим натхненником стала 
доцент кафедри художнього текстилю Зеновія Шуль-
га, яка і запропонувала колегам та студентам не лише 
організувати виставку своїх робіт, а й ближче позна-
йомитися з історією та сучасним життям Академії. 

Ukrainian-Polish Project Symbols of Self-identification, 
which were developed by the pedagogues of two ed-
ucational establishments as follows: Zenoviia Shul-
ha, Associate Professor of Art Textile Department of 
the Lviv National Academy of Arts, and the Head of 
the Department of Costume of Strzemiński Acade-
my of Art Łódź (Republic of Poland), Professor Dor-
ota Sak, and the Head of the Department of Stage 
Costume of the same Academy, Professor Izabela 
Stronias.

In 2017, the Exhibition was held as the part of the 
First International Symposium of Art Textile.

Кураторка:
Зеновія Шульга

Curator:
Zenoviia Zhulha
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Куратор:
Михайло Барабаш

Curator:
Mykhaylo Barabash

ТЕТРАМАТИК А

TETR AMAT YK A

Фестиваль аудіовізуального мистецтва «ТЕТРАМА-
ТИКА» — це захід, який зосереджений на муль-
тимедійному та інтерактивному мистецтві. У його 
фокусі — сегмент сучасного мистецтва, пов’язаний 
з найактуальнішою та найперспективнішою сферою 
людської діяльності, новітніми технологіями. Фес-
тиваль презентуватиме твори, що поєднують форми 
естетичного впливу, спрямовані на різні види сприй-
няття звук | музика, відео | анімація, зображення, текст. 
Він зосереджується не лише на взаємодії музики та 
зображення, а й на розкритті потенціалу застосу-
вання ІТ-технологій у мистецьких творах. Програмою 
фестивалю передбачене проведення низки виставок, 
концертів, перформансів, майстер-класів і дискусій.

Цей проєкт — це спроба інтеракції із середови-
щем сучасної академічної освіти, створення своєрід-
ного міждисциплінарного майданчика для комуні-
кації та пошуку точок дотику між сферою сучасного 
мистецтва та традиційною мистецькою освітою, і між 
сферою сучасного мистецтва й різними, на перший 
погляд, далекими від мистецтва галузями науки 
й освіти. Саме тому частину заходів заплановано про-
вести в окремих вищих навчальних закладах Львова.

The Festival of Audiovisual Art TETRAMATYKA is an 
event that concentrates on multimedia and interac-
tive art. In its focus is a segment of contemporary art 
connected with the most actual and promising sphere 
of human activity — the latest technologies.

The Festival presents the works that combine 
the forms of aesthetic influence directed to various 
types of perception: sound | music, video | animation, 
image, text.

The Festival is focused not just on the interaction of 
music and image, but on developing the potential of IT 
technologies in the works of art.

Куратори:
Мілена Медвідь 

Юрій Новачинський 
Анна Єфімова

Curators:
Milena Medvid 

Yurii Novachynskyy 
Anna Yefimova

Департамент культури, національностей та релігій 
Львівської обласної державної адміністрації щорічно 
організовує виставки-конкурси дитячих мистецьких 
робіт, кожна з яких має свою цікаву тему та завдан-
ня. Наприклад: «Музика і фарба», «Діти Львівщини — 
Франкові», «Розкажи мені про свій край», «Твоя твор-
чість допоможе сироті», «Тут, де я живу» та інші.

Представлені роботи — це спроби зобразити світ 
мовою мистецтва через призму дитячих очей. Пока-
зати свій власний і самостійний погляд на середови-
ще, відкритість і щирість дитячої творчості, прості та 
зрозумілі історії кожного твору — це саме ті причини, 
чому від 2018 року цей проєкт відбувається у стінах 
галереї Львівської національної академії мистецтв.

2018 року на відкритті виставки «Музика і фарба» 
ми разом з «Видавництвом Старого Лева» відзначили 
деякі роботи дітей книжками, що стануть цікавими 
вказівниками у світ мистецтва.

Оглядаючи експозицію, приємно фіксувати щирі 
посмішки та радісні емоції від споглядання. Таке 
звернення до простого творчого пориву є можливіс-
тю відпочинку та знаходження гармонії у насиченому 
клопотами сучасному повсякденні.

The Department of Culture, Nationalities and Reli-
gions of Lviv Regional State Administration organiz-
es annually the exhibitions and competitions of chil-
dren’s art works, each of which has its interesting topic 
and task.

The presented works are the efforts to depict the 
world by the art language through the prism of chil-
dren’s eyes. Showing one’s own and independent view 
of the environment, openness and sincerity of children’s 
creativity, simple and comprehensible stories of every 
work are those reasons why this project takes place in 
the Gallery of Lviv National Academy of Arts since 2018.

CREATIV IT Y OF PUPILS 
OF SCHOOLS OF LVIV REGION

ТВОРЧІСТЬ УЧНІВ ШКІЛ 
ЛЬВІВЩИНИ
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Куратор:
Михайло Бокотей

Curator:
Mykhaylo Bokotey

Виставка творів традиційного китайського живопису 
«Зелена хвиля над Дніпром» представила кращі здо-
бутки сучасного образотворчого мистецтва Китаю 
з його багатовіковими традиціями та непересічними 
естетичними якостями.

До експозиції увійшли твори одинадцяти митців — 
професорів і студентів, що представляли чи не найпо-
тужніші мистецькі школи Китаю, а саме — Академію 
образотворчого мистецтва Шанхайського універ-
ситету, Центральну академію мистецтв, Нанкінську 
академію мистецтв та ін.

Об’єднавчою концептуальною та естетичною ос-
новою усіх творів стали глибинні традиції китайського 
живопису, однак, тим не менше, можна було виразно 
простежити індивідуальну манеру та авторський по-
черк кожного із представлених художників. У комп-
лексі вся експозиція вирізнялася легкістю та надзви-
чайною естетичною виваженістю, яка притаманна 
китайській художній культурі загалом.

Символічна назва виставки «Зелена хвиля над 
Дніпром» апелювала насамперед до назви великої 
мистецької галереї в м. Усі «Greenwave», яка активно 
співпрацює з українськими художниками, проте цьо-
го разу продемонструвала кращі здобутки сучасної 
художньої культури Китаю в Україні.

Загалом, це важлива подія для міжнародної 
співпраці, що мала на меті зафіксувати певний етап 
розвитку україно-китайських відносин у мистецькій 
площині.

ЗЕ ЛЕНА ХВИЛЯ НА Д ДНІПРОМ

GREEN WAVE OVER THE DNIEPER

The exhibition of works of traditional Chinese painting 
presented the achievements of contemporary fine arts 
of China with its centuries-old traditions and extraordi-
nary aesthetic qualities.

The exposition included the works by 11 artists, 
who represented famous art schools of China, namely 
Shanghai Academy of Fine Arts of Shanghai University, 
Central Academy of Fine Arts, Nanjing Academy of Arts 
and others.

All works are based on deep traditions of Chinese 
painting. In the complex, the whole exposition was dis-
tinguished by easiness and aesthetic balance, which is 
inherent in Chinese art culture in general.

The name of the exhibition appealed to the name 
of large art gallery in Wuxi city — Greenwave, which 
actively cooperates with Ukrainian artists, but this time, 
it showed the best achievements of contemporary art 
culture of China in Ukraine.
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Кураторка:
Таміла Печенюк

Curator:
Tamila Pecheniuk

ПОЧАТКИ

COPS

Спільний мистецький проєкт кафедри художнього 
текстилю ЛНАМ і ЛДКДУМ ім. І.Труша актуалізував 
неперервну тяглість художньої освіти різних мистець-
ких інституцій. Як зазначала куратор виставки проф. 
Таміла Печенюк: «…професійна освіта у ЛНАМ — це 
ПОЧАТОК наступного рівня фахового зростання. 
І саме в Галереї ЛНАМ ми неодноразово спостеріга-
ли здобутки такого зростання».

Традиційне мистецтво ткацтва за свою багато-
вікову історію виробило певні засоби забезпечення 
технологічного процесу створення художньої тканини. 
Серед них є ПОЧАТКИ. Початком називається пер-
винна паковка пряжі намотаної на картонний, чи то 
дерев’яний циліндр (шпулю) для подальшого ткання. 
Отож, сама етимологія слова, що означає дане тех-
нологічне приладдя, має аналогічні смислові якості — 
ПОЧАТОК процесу... Процесу, сповненого кропіткої 
праці, ґрунтовних знань різноманітних технік ткання 
та фарбування, володіння законами композиції та 
кольорової гармонізації. Процесу, у якому завжди 
мають місце ПОЧАТКИ кольорової текстильної пря-
жі, які готуються для втілення навчальних і творчих 
завдань. А до цього додати ПОЧАТОК вибору, ПОЧА-
ТОК усвідомлення, ПОЧАТОК опанування, ПОЧАТОК 
творення…

Не менш важливим є те, ХТО супроводжує молоду 
людину, що зробила свій вибір; ХТО зміцнює віру у її 
виборі, формуючи з неї фахівця; ХТО завжди поруч 
у її професійних мистецьких ПОЧАТКАХ.

The joint art project of the Department of Art Textile 
of LNAA and I. Trush Lviv College of Decorative and 
Applied Arts actualized continuous durability of art ed-
ucation of various art institutions. As professional edu-
cation at LNAA is the BEGINNING of the next level of 
professional development.

A cop (in Ukrainian sounds like “beginning”) is a pri-
mary package of yarn wound on a cardboard or wooden 
cylinder (bobbin) for further weaving.
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[1;12]

Виставка [1;12] відбулась у партнерстві «PM Gallery», 
ProartFrameGallery та Львівської національної ака-
демії мистецтв, як проєкт, що відкривав діяльність 
нового простору.

Ідея виставки була обрана для початку роботи 
«PM Gallery» відображення формату діяльності про-
стору. Основою для проєкту став дванадцятигодин-
ний формат часу, що складається в суму елементів 
діапазону. На все і на кожного є свій час. Поєднання 
представників різних поколінь митців та різноманіт-
них мистецьких практик створюють унікальне відо-
браження творчого життя Львова сьогодні.

Обравши часовий відрізок PM (з лат. — post 
meridiem — після полудня), як один з варіантів трак-
тування назви нового простору, прагнули підкресли-
ти важливість кожного окремого елементу системи. 
Створюючи неочікувані поєднання творів мистецтва, 
ми запросили відвідувачів до взаємодії з новим 
арт-простором в цілому і кожним об’єктом зокрема.

Ідея продемонструвати актуальний зріз художни-
ків-монументалістів Львова виникла також як зако-
номірна реакція мистецького середовища на прояви 
вандалізму, який ми спостерігаємо останнім часом.

До експозиції увійшли твори відомих мистців, зо-
крема Любомира Медвідя, Миколи Андрущенка, Ми-
коли Шимчука, Ігоря Шумського, Миколи Молчана та 
представників нового покоління випускників кафедри 
монументального живопису Львівської національної 
академії мистецтв.

The exhibition [1;12] was held in partnership with 
PM Gallery, ProartFrameGallery and LNAA as a project 
that opened a new space.

The idea of the exhibition is a 12-hour time format 
that is the sum of range elements and symbolizes the 
beginning of PM Gallery work as a reflection of the 
format of the space activity. Because it is important 
that for everything and everyone is its or his time. 
The combination of the representatives of different 
generations of artists and various art practices 
create the unique reflection of the creative life of Lviv 
nowadays.

Having chosen a PM (from Latin — post meridiem — 
after noon) time interval as one of the variants of 
interpreting the name of the new space, it was a desire 
to emphasize the significance of every individual element 
of the system. Creating the unexpected combinations 
of the works of art, we invited the audience to interact 
with the new art space in general and each object in 
particular. The exposition will include the works by the 
prominent artists, in particular Liubomyr Medvid, Mykola 
Andrushchenko, Mykola Shymchuk, Ihor Shumskyi, 
Mykola Molchan and the representatives of the young 
generations of the graduates of the Department 
of Monumental Painting of LNAA.

Куратор:
Любомир Медвідь

Curator:
Liubomyr Medvid
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З 5 по 15 жовтня у ЛНАМ тривав 11-й ювілейний 
Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові. Участь 
у заході взяли 50 художників з 20 країн, які впродовж 
10 днів працювали в майстернях єдиної в Україні 
кафедри художнього скла Львівської національної 
академії мистецтв. Історія міжнародних симпозіумів 
гутного скла у Львові розпочалася 1989 р. завдяки 
ініціативі одного з піонерів міжнародного студійного 
руху на постсоціалістичному просторі проф. Андрія 
Бокотея. Симпозіуми відбуваються кожні три роки, а 
у світовому контексті львівські форуми — це єдиний 
і найтриваліший захід у спільноті художників-склярів, 
який проводиться безперервно. Художники, учасники 
симпозіуму, мають змогу працювати біля гутних печей 
з бригадою висококваліфікованих майстрів-гутників, 
а результати роботи презентуються на підсумковій 
виставці. Експоновані твори залишаються в дарунок 
місту та доповнюють колекцію Музею скла у Льво-
ві. Участь у міжнародних симпозіумах гутного скла 
взяли понад 300 художників з 32-х країн, натомість 
колекція зібраних унікальних композицій налічує по-
над 500 одиниць і є віддзеркаленням сучасного стану 
світового склярства.

Усі заходи в рамках 11 Міжнародного симпозіуму 
гутного скла у Львові відкриті, а мешканці та гості 
міста мали змогу спостерігати за роботою відомих 
художників-склярів на гутних печах, відвідати ви-
ставки у Національному музеї у Львові ім. А. Шеп-
тицького, Музеї скла, галереї ЛНАМ та PM Gallery. 
У межах симпозіуму відбулась також Міжнародна 
науково-практична конференція, в рамках якої відомі 
художники, критики, мистецтвознавці та музейники, 
з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Росії, США, Туреч-
чини, Японії, Азербайджану та України розкривали 
різні аспекти функціонування сучасного студійного 
склярства. Проєкт відбувся за підтримки Українсько-
го культурного фонду.

The jubilee XI International Blown Glass Symposium in 
Lviv took place in Lviv National Academy of Arts from 
October 5 to 15. The event was participated by 50 artists 
from 20 countries, who were working during 10 days 
in the workshops of the only Glass Art Department in 
Ukraine of Lviv National Academy of Arts. The history of 
the International Blown Glass Symposiums in Lviv began 
in 1989 due to the initiative of one of the pioneers of the 
international studio movement in post-socialist space, 
Prof. Andrii Bokotey. The symposiums are held every 
three years, and in the global context, Lviv forums are 
the only and longest-running event in the community of 
glass artists, which is conducted continuously. The artists, 
participants of the Symposium have an opportunity to 
work near the furnaces with a team of highly qualified 
glass blowers, and the results of their work are presented 
at the final exhibition. The exhibited works remain in the 
city as a gift and complement the collection of the 
Glass Museum in Lviv. The International Blown Glass 
Symposiums were participated by 300 artists from 32 
countries, while the collection of unique compositions 
numbers more than 500 pieces and is a reflection of the 
current state of the world glass blowing. All the events 
within the frames of the XI International Blown Glass 
Symposium in Lviv were open, and the inhabitants and 
guests of the city had the opportunity to observe the 
work of famous glass artists on the furnaces, attend the 
exhibitions in Andrey Sheptytsky National Museum in 
Lviv, Glass Museum, the Gallery of LNAA and PM Gallery. 
An International Scientific and Practical Conference took 
place within the Symposium as well, within the frames 
of which the prominent artists, art historians, critics 
and museum workers from Latvia, Lithuania, Estonia, 
Poland, Russia, the USA, Turkey, Japan, Azerbaijan and 
Ukraine revealed various aspects of contemporary 
studio glassmaking. The Project was conducted with 
the support of the Ukrainian Cultural Foundation.

поді ї

INTERNATIONAL BLOWN GL ASS 
SYMPOSIUM IN LVIV

МІЖНАРОДНІ СИМПОЗІУМИ 
Г У ТНОГО СК ЛА У ЛЬВОВІ

Куратор: 
Михайло Бокотей

Curator:
Mykhaylo Bokotey

events
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ТИЖ ДЕНЬ ЛЕКЦІЙ

WEEK OF LECTURES

У листопаді 2017 р. у галереї ЛНАМ започатковано 
новий проєкт — тиждень лекцій і мистецьких зустрі-
чей. Це своєрідний експериментальний лекторій, що 
мав на меті представити багато цікавої, якісної, про-
фесійної, унікальної інформації, важливої і для тео-
ретиків, і для практиків мистецтва. У рамках першого 
проєкту лекторами були Ольга Ярема-Винар, Сергій 
Якунін і професори ЛНАМ Ярослав Кравченко, Орест 
Голубець, Альфред Максименко. Наступний тиждень 
лекцій відбувся у грудні  2018-го і відзначався більш 
насиченою програмою. Зокрема, актуальні теми 
представили професори ЛНАМ Роман Яців і Орест 
Голубець, Василь Одрехівський, про свій практичний 
досвід розповіли відомі випускниці ЛНАМ Іванна 
Мамчук, Тереза Барабаш і Катерина Кароль. Окрім 
того, відбувся відкритий пітчинґ проєктів програми 
Creative spark від Британської ради.

2019 року програма тижня лекцій у галереї ЛНАМ 
була дуже динамічною — воркшопи, тренінґи, пре-
зентації, лекції, зустрічі, відкриті інтерв’ю тощо. Серед 
лекторів: Віталій Кирилів, Олександр Ярема, Марта 
Троцюк, Катерина Гай, Сергій Радкевич та інші. 

In November 2017 new project — week of lectures and 
artistic meetings — was launched at the LNAA gallery. 
This is a kind of experimental series of lectures aimed at 
presenting many interesting, high-quality, professional, 
innovative and unique information important for both 
theorists and practitioners of art.

This project is important in the context of complet-
ing the educational process at LNAA, communication 
with graduates, their actual practical experience and up-
dating the gallery in the artistic environment of our city.
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У рамках святкування Дня художника у Львові сту-
денти кафедри менеджменту мистецтва Львівської 
національної академії мистецтв презентували масш-
табний проєкт «Де:арт».

Назва проєкту невипадкова, і він став своєрід-
ним пошуком відповідей на питання: «Де мистецтво 
у ЛНАМ? Воно в творчих майстернях, на площі чи 
розчинене в повітрі?».

Програма побудована таким чином, що перший 
день проєкту був орієнтований на популяризацію та 
актуалізацію внутрішнього простору. Другий день 
проєкту мав на меті переосмислення ролі ЛНАМ у 
міському середовищі Львова. Створення подібного 
майданчика є вкрай важливим і необхідним та має на 
меті актуалізацію простору найбільшого мистецького 
ЗВО Західної України.

Інтерактивні заходи нададуть унікальну можли-
вість стати частиною мистецького життя. Особливіс-
тю проєкту стане відкриття нових локацій, які є по-
тужною платформою для реалізації творчих задумів. 

Куратори проєкту: викладачі кафедри менедж-
менту ЛНАМ Олеся Дацко та Марія Глушко.

ДЕ:АРТ

DE :ART

Students of the Department of Art Management of the 
LNAA presented a large-scale project DeArt as part 
of the celebration of the Artist Day in Lviv. The project 
became a kind of search for answers to the question: 
“Where is art in LNAA? Is it in creative workshops, on 
the square or dissolved in the air?” The first day of the 
project was aimed at popularizing and updating the 
inner space of the Academy. The second one of the 
project was the way of rethinking the role of LNAA 
in the urban space of the city.

Куратори:
Олеся Дацко 

Марія Глушко

Curators:
Olesya Datsko
Mariia Hlushko
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2018 року у Львові було започатковано проєкт «Lviv 
Art Days» — дні сучасного українського мистецтва, 
що стартували за підтримки «Lviv Fashion Week» та 
в рамках 21-го сезону в Міжнародному аеропорту 
«Львів» ім. Данила Галицького. Метою проєкту ста-
ла презентація та промоція українських художників 
у рамках міжнародних мистецьких заходів, які від-
буваються у Львові. У першому проєкті в аеропорту 
ми розробили окрему зону, в якій були представлені 
твори 10-ти молодих художників, що активно пра-
цюють у різних мистецьких жанрах: А. Жук, А. Чижов, 
А. Солецький, В. Когут, І. Делієва, К. Жижій, М. Курилюк, 
Н. Симотюк, П. Грицюк, Р. Лучко.

Другий проєкт «Lviv Art Days» відбувся у Му-
зейно-культурному комплексі «Львіварні» у березні 
2019-го, де ми представили 5-х молодих художни-
ків (Б. Гаврилюк, Р. Лучко, М. Курилюк, Я. Короткевич, 
Є. Тітенков). Проте галерея ЛНАМ взяла цього разу 
участь у проєкті як самостійна локація, де було сфор-
мовано спеціальну експозицію, що в повнішому фор-
маті показала творчість молодих художників і була 
адаптована під потужне фешн-шоу KAROL’ & Synyava.

In 2018 the project Lviv Art Days was launched — the 
days of contemporary Ukrainian art, which started under 
the support of Lviv Fashion Week/ 21st season at the Lviv 
Danylo Halitskyi International Airport. The main purpose 
of the project was the presentation and promotion 
of Ukrainian artists. The first project presented works 
of 10 young artists.

The second Lviv Art Days project was held at the 
Museum and Cultural Complex “Lvivarnya.” However, the 
gallery LNAA took part in the project as an independent 
location with a special exposition was formed.

Куратори: 
Юрій Новачинський 

Анна Єфімова

Curators:
Yurii Novachynskyy 

Anna Yefimova
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БЕЗ НАЗВИ | UNTITLED
Петро Грицюк | Petro Hrytsiuk

олія | oil
2018
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LV IV FASHION WEEK

Фешн-шоу KAROL’ & Synyava в рамках 22-го се-
зону Львівського тижня моди відбувалось у стінах 
Львівської національної академії мистецтв уперше. 
Показ колекції KAROL’ & Synyava AW’19 у Академії 
мистецтв став невипадковим. У її стінах творчість 
отримує те найцінніше, що дозволяє їй рости та роз-
виватись — середовище. Контраст освітлених ви-
ставкових просторів і темних коридорів, мистецького 
акту, що наповнює будівлю, та її часом захаращених 
проходів, ініціативні пошуки внутрішнього натхнення 
та часом байдужість до навколишніх стін. Дизайнери 
наголошували, що якісна мода — це насамперед ART, 
який може, окрім естетики, передавати і певні змісто-
ві коди. Лейтмотивом показу став заклик: «Дозвольте 
собі взаємодіяти з мистецтвом!». Галерейний простір 
став майданчиком для експерименту взаємодії моди 
і мистецтва, а лабіринти навчальних корпусів дозво-
лили кожному знайти свій закуток натхнення. Слід за-
значити, що більшість організаторів Lviv fashion week 
є випускниками різних спеціалізацій ЛНАМ, однак 
ідея показу в стінах alma mater стала несподіванкою 
навіть для багатьох з них.

The KAROL’ & Synyava fashion show in the frame-
work of the Lviv Fashion Week/ 22nd season was held 
in the walls of the LNAA for the first time. Creativity 
in the space gets the most valuable what allows it to 
grow and develop — the environment. The contrast of 
the illuminated exhibition spaces and dark corridors, 
the artistic act that fullfills the building, and its, some-
times cluttered, passages, the initiative of searching 
for inner inspiration and somekind of indifference to 
the surrounding walls. The designers emphasized that 
a high-quality fashion is — ART.

events



132 133думки мистецтвознавців

ДУМКИ МИСТЕЦТВОЗНАВЦІВ

ART CRITIQUES OPINION

РОМАН ЯЦІВ 

ROMAN YATSIV

проректор з наукової роботи 
ЛНАМ, професор

Vice-Rector for Scientific Work 
of LNAA, Professor

Галерея ЛНАМ має перевагу над ін-
шими виставковими майданчиками 
ще й тим, що вернісажі, презентації чи 
інші форми естетичної (інтелектуаль-
ної) комунікації є елементом виховного 
процесу, але вже у вищому — елітар-
но-професійному форматі. Участь пе-
дагогів у процесах народження моло-
дих феноменів мистецтва має велику 
духово-мобілізаційну силу, сакралізу-
ючи зв’язок між поколіннями, що тво-
рять ланцюг традиції. Естетичні конф-
ронтації, які виникають у виставковому 
просторі й електризуються (подекуди) 
полярними поглядами на класику, ака-
демізм і актуалізм, є найкращою ла-
бораторію для професійного розвитку, 
для зазирання у завтрашній день.

Галерея ЛНАМ має свою місію, іде-
ологія її діяльності скерована на якісні 
перетворення в культурній свідомості 
українців, новий рівень міжкультурної 
комунікації, на ствердження унікальної 
Особистості в динаміці життя між ми-
нулим і майбутнім.

The Gallery of LNAA has its advantage 
over other exhibition spaces even in 
that vernissages, presentations or other 
forms of aesthetic (intellectual) commu-
nication are an element of educational 
process, but in higher — elite and profes-
sional format. The participation of ped-
agogues in the processes of creation of 
young art phenomena has a great spiri-
tually mobilizing power, by sacralizing the 
connection between the generations that 
form the link of the tradition. Aesthetic 
confrontations that appear in exhibition 
space and are electrified (sometimes) by 
polar views on classics, academism and 
actualism is the best laboratory for pro-
fessional development, for looking into 
the future day.

The Gallery of LNAA has its own mis-
sion; the ideology of its activities focuses 
on qualitative transformations in cultural 
consciousness of Ukrainians, a new level 
of intercultural communication, on affir-
mation of a unique Personality in life dy-
namics between the past and future time.
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У студентській галереї з березня 2015 
року регулярно проводяться культур-
но-мистецькі акції, виставки, зокрема, 
театральні вистави, кінопокази, кон-
церти, медіа-інсталяції, лекції, пер-
форманси, обговорення експозицій, 
які викликають дискусії щодо дефіні-
цій прекрасного та потворного. Федір 
Достоєвський сказав геніальну фразу 
«Краса врятує світ». Постає питання: 
а хто врятує красу?

Відомий крилатий вислів Олексан-
дра Довженка «Істинне те, що пре-
красне». Якщо вважати, що врятувати 
красу може ДУХОВНІСТЬ — чисті по-
чуття, думки, дії, висока мораль.

А як з’ясувати, що таке істинне 
і прекрасне? До з’ясування цих крите-
ріїв прагне кожен відвідувач художніх 
галерей, у яких відбувається пізнання 
мистецтва та його інтерпретація гля-
дачами. Постає запитання: як той чи 
інший твір, представлений в експозиції, 
інтерпретувати. Пабло Пікассо якось 
сказав: «Кожен хоче розуміти мисте-
цтво. Чому не пробують зрозуміти спів 
птахів?». На жаль, не всім дано сві-
домо підходити до цього процесу. За 
словами Адальберта, «ознака всякого 
істинного твору полягає в тому, що він 
витісняє власні почуття і ставить на 
їх місце свої». Відповідь на поставле-
ні запитання шукають у дискурсах на 
студентських виставках і мистецьких 
акціях.

Вказані акції виховують молодих 
митців та інтерпретаторів-критиків 
мистецтва. Галерея ЛНАМ — одна 
з кращих у Львові культурно-мистець-
ких локацій, місце зустрічі цікавих ін-
дивідуальностей, які розпочинають 
свій індивідуальний творчий шлях.

У потоці подій, які додають снаги 
і віри молоді в свої, Богом дані, мож-
ливості, галерея вигідно вирізняється, 
оскільки не лише мотивує, але й на-
вчає, заглиблює у смисловий та етич-
ний простір досвідів мистецтва.

Since March 2015, the cultural and art 
actions, exhibitions, in particular, theatre 
productions, film shows, concerts, me-
dia installations, lectures, performances 
and exhibition discussions provoking the 
disputes about definitions of something 
beautiful and ugly, are constantly held in 
the student gallery. Fyodor Dostoevsky 
said a genius phrase: “Beauty will save 
the world.”

The question arises: and who will 
save the beauty? Famous winged words 
by Oleksandr Dovzhenko is as follows: 

“True is what is beautiful.” Providing that 
the beauty can be saved by the SPIRI-
TUALITY — pure feelings, thoughts, ac-
tions and good moral.

And how to find out what is true 
and beautiful? Every visitor of art gal-
leries, where the notion of art and its 
interpretation by the audience occurred, 
strives for determining these criteria. 
The question appears: how to interpret 
this or other work represented in exposi-
tion. Pablo Picasso said once: “Everyone 
wants to understand art. Why not try to 
understand the song of a bird?” Unfortu-
nately, not everyone is able to approach 
this process consciously. According to 
Adalbert, “the feature of each true work 
is that it displaces its own feelings and 
put its own in their place.” The answer 
to these questions are looked for in the 
discourses at student exhibitions and 
art events.

The pointed actions bring up the 
young artists and art interpreters-crit-
ics. The Gallery of LNAA is one of the 
best cultural and artistic locations in Lviv, 
a place of meeting of interesting indi-
vidualities, who start their individual cre-
ative career.

In the flow of events that add 
strength and believe of young people in 
their God-given possibilities, the gallery 
compares favourably as it not only mo-
tivates but studies, deepens in notional 
and aesthetic space of art experiences.

ГАЛИНА СТЕЛЬМАЩУК 

HALYNA STELMASHCHUK

доктор мистецтвознавства, 
професор, академік 
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Можемо стверджувати, що істин-
на суть яскравої творчої особистості 
криється у своєрідному внутрішньому 
протиріччі. З одного боку — герме-
тизований простір художніх образів, 
тісно пов’язаний з власним генетич-
ним кодом та неповторним психічним 
укладом, з іншого — постійне бажан-
ня його оприлюднити, показати навко-
лишньому світові.

Як виявляється, художник є пев-
ним різновидом актора, який не може 
жити без спілкування з публікою. Ра-
зом з тим, далеко не кожен митець, 
навіть у зрілому віці, наважується не 
те що на організацію персональної ви-
ставки, але й, навіть, на показ своїх 
праць у груповій експозиції.

Наша галерея дає унікальну мож-
ливість студентам і нещодавнім ви-
пускникам мистецького навчально-
го закладу здійснити «перші кроки», 
привідкрити двері до таємниці спілку-
вання творця з шанувальником, люби-
телем «мистецького продукту», а ще 
простіше — потенційним його «спо-
живачем…»

We can state that the true essence of 
a bright creative personality is hidden 
in a certain internal contradiction. On 
the one hand, it is a sealed space of ar-
tistic images closely connected with its 
own genetic code and unique mental 
form, on the other hand — a constant 
desire to make it public, to show to the 
surrounding world.

As it becomes clear, an artist is a 
certain kind of actor, who cannot live 
without communication with the au-
dience. At the same time, not ev-
ery artist, even in his maturity, dares 
not just to organize a solo exhibition, 
but even to demonstrate his works in 
a group exposition.

Our gallery provides the students 
and recent graduates of art education-
al institution with a unique opportunity 
to take their “first steps,” slightly open 
doors to the secret of creator’s commu-
nication with his fan, lover of “art prod-
uct,” and more simply saying, his poten-
tial “consumer…”

Академія – Галерея: в тандемі мис-
тецького поступу 

Взаємодія галерей з академіями 
мистецтв має давню, багатовікову 
історію. Від ХVI ст. колекції «антиків» 
у галереях палаццо і Венеційської 
академії стали початком всесвітньо-
відомих збірок мистецтва. Системні 
дискусії, що відбувалися на основі ака-
демічних галерей, в результаті розви-
нули критичну і філософську мову сто-
совно мистецтва, сприяли піднесенню 
його престижу в суспільстві. Поступ 
цієї традиції спостерігаємо нині в Га-
лереї ЛНАМ. 

Молоді митці, студенти, апробу-
ють тут нові творчі ідеї, реалізовані в 
майстернях. Часто це успішні дебюти 

The Academy — Gallery: in tandem of art 
advancement. The interaction of galler-
ies and art academies has its long, cen-
turies-old history. Since the 16th  century, 
the collections of antiques in the galler-
ies of Palazzo and Venice Academy have 
become the beginning of world-known 
art compilations. Systemic discussions 
based on the academic galleries, as a re-
sult, developed a critical and philosoph-
ical language regarding art, promoted 
the growth of its prestige in society. We 
observe the advancement of this tradi-
tion in the Gallery of Lviv National Acad-
emy of Arts now.

Young artists and students test here 
their new creative ideas realized in work-
shops. These are successful debuts in 
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Галерея дає змогу побачити творчість 
студентів якнайкраще, бо галеристи — 
професіонали, майстри відбору та ре-
презентації.

Завжди тішить вправність руки 
і лет творчого задуму митців. Вод-
ночас простір Галереї підступно 
може продемонструвати і твор-
чу недолугість, і мистецьку «вто-
ринність» чи недбалість виконання. 
І це природно, бо Галерея для студен-
тів і педагогів є і місцем навчання, і 
засобом творення художніх критеріїв 
майстерності митців.

Нашим галеристам, молодим, про-
фесійно зрілим, беручким і задерику-
ватим, зичу організаційного нонкон-
формізму та удачі в пошуках талантів.

The Gallery gives the opportunity to see 
the creative work by the students in the 
best way as gallerists are professionals 
and masters of selection and represen-
tation. The dexterity of the hand and the 
flight of creative concept of the artists 
always please me. Simultaneously, the 
Gallery space can insidiously show cre-
ative infirmity and artistic “replication” 
or negligent performance. And this is 
natural, as the Gallery is for students 
and teachers both the place of studying 
and a means of creating the artistic cri-
teria of artists’ skill. I wish our gallerists, 
young, professionally mature, diligent 
and provoking an organizational noncon-
formism and success in their searching 
for talents.

ОКСАНА РИБАК 

OKSANA RYBAK

доктор історичних наук, 
професор

Doctor of Historical Sciences, 
Professor

independent creative life often. They do 
not yawn in the Gallery of LNAA. The 
youth tries to overcome academician 
stereotypes, reveal aesthetic rebellion. 
Artists-pedagogues and art connois-
seurs of different generations visit the 
Gallery with great interest.

The Gallery of LNAA is a training 
ground for art managers, art historians, 
art critics and the centre of research and 
publishing activities. Before its estab-
lishment, the student art works enriched 
the reputation of numerous private and 
municipal galleries in Lev’s city 1 as a 
shadow donor.

I think that thanks to this Gallery the 
old mission of art academies is being 
revived – to be the centres of cultural 
life, which is quickly changing.

в самостійне творче життя. В Галереї 
ЛНАМ не позіхають. Молодь намага-
ється здолати академічні стереотипи, 
виявляє естетичне бунтарство. З ве-
ликим інтересом Галерею відвідують 
митці-педагоги та поціновувачі мис-
тецтва різних поколінь.

Галерея ЛНАМ — це полігон для 
практики арт-менеджерів, мисте-
цтвознавців, критиків мистецтва, центр 
дослідницької і видавничої діяльності. 
До її появи студентські творчі роботи 
збагачували реноме численних при-
ватних і муніципальних галерей міста 
Лева в якості тіневого донора. 

Думаю, що завдяки цій Галереї від-
роджується давня місія мистецьких 
академій — бути центрами швидкоз-
мінного культурного життя.
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Незважаючи на часто песимістичні по-
гляди окремих осіб академічного ко-
лективу щодо перспектив існування 
Галереї ЛНАМ, зокрема її призначення 
виключно для презентації студентської 
творчості, минуло вже п’ять років — 
активних, творчих, наповнених мис-
тецьким креативом, радістю авторів 
і гордістю засновників. Безперечно, ді-
яльність єдиного в місті простору для 
підтримки творчих ініціатив молодих 
художників має неабияке значення 
для розвитку їх професійної реалізації, 
формування адекватного мистецького 
середовища, ба навіть появи декількох 
зірок вітчизняної культурної сцени.

Водночас усі ці п’ять років стабіль-
ної виставкової діяльності, десятків 
реалізованих проєктів, конференцій, 
презентації, лекцій, показів і творчих 
зустрічей, тисяч відгуків у соцмережах, 
згадок у пресі та захоплень відвідува-
чів — це лише невелика частка запла-
нованої у 2015 р. концепції своєрідного 
інкубатора — багатогранної платфор-
ми для реалізації ідей і формування 
навиків не тільки авторів візуального 
мистецтва, але й музикантів, хорео-
графів, театральних діячів і насампе-
ред — менеджерів і мистецтвознавців. 
Проєкт передбачав не лише побудову 
повноцінно обладнаного галерейного 
простору зі спеціально сформованим 
відділом для забезпечення її функці-
онування. Ідея полягала в утворенні 
осередку, цілком самостійного, без 
педагогічного контролю, дозвільної 
системи художніх рад і залежності 
від доброї волі керівництва академії. 
На території подвір’я навпроти гале-
рейного приміщення планувалось об-
лаштування сцени, майданчика для 
кінопоказів під навісом, формування 
простору, сприятливого для прове-
дення вільного часу молоді. Квінте-
сенція розуміння діяльності арт-інку-
батора була продемонстрована на 
плакаті інаугураційної виставки, де 

Despite often pessimistic views of some 
persons among academic group regard-
ing the existence prospects of the Gal-
lery of Lviv National Academy of Arts, in 
particular its exclusive purpose to pres-
ent student creative work, five years 
have already passed, active, creative, 
full of artistic creativity, joy of the au-
thors and pride of its founders. Beyond 
question, the activity of the only space in 
the city to support creative initiatives of 
young artists is significant for the devel-
opment of their professional realization, 
the formation of an adequate artistic 
environment and even the appearance of 
several stars of domestic cultural scene.

At the same time, all these five years 
of stable exhibition activity, dozens of 
implemented projects, conferences, pre-
sentations, lectures, shows and creative 
meetings, thousands of reviews in social 
media, mentions in the press and ad-
miration of the visitors are just a small 
part of the concept of a certain incuba-
tor — a many-sided platform for idea 
realization and skill formation of not only 
visual art authors but musicians, chore-
ographers, theatrical personalities and, 
above all, managers and art historians 
as well, which was planned in 2015. The 
project was aimed not only to establish 
a fully equipped gallery space with a spe-
cial department to ensure its function. 
The idea was to form a centre, which is 
completely independent, without ped-
agogical control, permit system of art 
councils and dependence on the good 
will of the authorities of the Academy. 
In the courtyard, opposite the Gallery 
premise, we planned to arrange a stage, 
a place for cinema shows under a can-
opy, to form a space favourable for the 
youth’s leisure. The quintessence of un-
derstanding art incubator activity was 
demonstrated on the poster of the inau-
gural exhibition, where, under the word 
“BEGINNING”, the following slogan was 
seen: “No genre, stylistic or other restric 
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під словом «ПОЧАТОК» видніло гасло: 
«Жодних жанрових, стилістичних чи ін-
ших обмежень до творчих реалізацій! 
Мета — створити максимально ком-
фортну платформу для втілення ідей 
молодого мистецького середовища. 
Розпочинаємо роботу з білого аркуша 
і одного слова — «Початок». Надалі 
побудова образу цього місця належить 
молодим».

Завжди переповнений оптимізмом, 
вірю в те, що прийде час, коли керів-
ництво академії дозріє до розуміння 
значення свободи творчої реалізації 
молодих креативних особистостей. 
Знайде в собі сміливість не лише не 
втручатися, але й стимулювати неми-
нучі й непереборні процеси вибуху по-
занавчальної художньої експресії іні-
ціативних персоналій нової генерації. 
Повірить і довірить молоді формуван-
ня власного арт-простору, свого неза-
лежного бачення авторського прояву. 
Тоді кожна вільна стіна стане площи-
ною для муралу, а не посміховиськом 
з опалою штукатуркою. Площа перед 
вікнами галереї буде простором для 
розмов про мистецтво, концертів і 
спектаклів, а не майданчиком для ви-
гулу сусідських собак.

Кураторами проєктів будуть, як 
і належить, молоді менеджери й мис-
тецтвознавці, а не номінальні сивочолі 
професори й доценти.

Власне тоді буде так, як бути по-
винно.

tions for creative realizations! The goal is 
to create a maximum comfort platform 
to embody the ideas of young artistic 
environment. We start our work from 
a blank sheet and one word — “begin-
ning.” Further, the formation of image 
of this place belongs to young people.”

Always full of optimism, I believe that 
the time will come, when the Academy 
authorities will mature to understand the 
sense of freedom of realization of young 
creative personalities. It will find the 
brevity not to interfere but to promote 
inevitable and irresistible processes of 
outburst of artistic expression of initia-
tive personalities of the new generation 
out of educational process. It will believe 
and entrust young people to form their 
own art space, their independent vision 
of author’s expression. Then every empty 
wall will become a space for mural, but 
not a place with fallen plaster to laugh 
at. The place behind the Gallery windows 
will be the space for talking about art, for 
concerts and performances and not an 
area for walking the dogs by neighbours. 
The curators of the project will duly be 
young managers and art historians, but 
not nominal grey-haired professors and 
docents.

Actually, it will be like it should be.
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ПРО АК А ДЕМІЮ

ABOUT ACADEMY

Львівська національна академія мистецтв — най-
більший в Західній Україні заклад вищої освіти, який 
здійснює підготовку фахівців у сфері образотворчого 
і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та 
історії і теорії мистецтва та арт-менеджменту. Діяль-
ність ЛНАМ спрямована на виховання професійного, 
творчого та інтелектуального розвитку здобувачів, де 
студент – це генератор ідей. Викладачі, в свою чергу, 
усвідомлюють важливість розвитку молодіжних ініці-
атив та підтримують їх, оскільки цей фактор впливає 
на формування та становлення мистецького шляху 
студентів. Молодь розвиває свої навички в навчаль-
но-творчих майстернях і аудиторіях, які є інтерак-
тивним і відкритим середовищем, призначеним для
якісної творчої та наукової роботи. Навчальна про-
грама розроблена таким чином, щоб врівноважити 
фундаментальні та традиційні підходи до навчання 
з експериментами та інноваціями у світі мистецтва 
та дизайну.

У рамках навчально-творчого процесу студенти 
занурені в концентрацію культурних та освітніх подій 
у мистецькому середовищі, таких як виставки, лекції, 
презентації, творчі зустрічі, які відбувають у галереї 
ЛНАМ та інших локаціях. Молоді митці, арт-мене-
джери та мистецтвознавці беруть участь у різних 
соціокультурних заходах, ініційованих викладача-
ми та працівниками інших структурних підрозділів 
ЛНАМ, а також реалізовують власні арт- проєкти. 

Lviv National Academy of Arts (LNAA) is one of the 
leading higher educational institutions of the 4th level 
of accreditation of Ukraine and Central and Eastern 
Europe. It was founded in 1946 on the basis of Lviv Art 
and Industrial School, known since 1876.

The institution functioned as Lviv State Institute 
of Applied and Decorative Art up to 1994 and as Lviv 
Academy of Arts up to 2004. The founders of the high-
er artistic school are the world-famous artists, archi-
tects, art experts Yevhen Nahirnyi, Mykola Fediuk, Yosyp 
Bokshai, Ivan Severa, Roman Selskyi, Carlo Zvirynskyi, 
Emmanuil Mysko, Dmytro Krvavych, Yakym Zapasko, 
Zenovii Flinta, Myron Vendzylovych, Danylo Dvoboshy-
nskyi, Volodymyr Ovsiichuk, Yevhen Lysyk, Oleh Minko, 
Bohdan Soroka, etc.

The educational process at Lviv State Institute 
of Applied and Decorative ArtSince in September 1946 
started at painting and decorative, sculpture and ceram-
ic, furniture and interior, textiles and applied graphics 
departments. This determined the specifics of the new 
educational institution taking into account local fea-
tures of the artistic and industrial spectrum of creative 
specialities inherent in the artistic schooling of Galicia 
at the end of the 19th century.

Further professional knowledge directions as well 
developed from other organizational structures estab-
lished in Lviv, in particular the Free Academy of Art 
(1905), Oleksa Novakivskyi’s Art School (1923), the As

about academy
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sociation of Ukrainian Artists (1922), “Artes” artistic 
group (1929), the Association of Independent Ukrainian 
Artists (1931), etc. The educational process comprised 
the creative and pedagogical methodology from ac-
ademic realism, impressionism to diverse modernist 
movements, which managed to preserve the important 
criteria of free creative search amid the totalitarian 
society standards thus determining the future develop-
ment perspective of LNAA as a credible national career 
school of the European standard.

Today LNAA is a modern, dynamic, and integral 
team of specialists providing high-quality professional 
knowledge to more than 1,000 students at four facul-
ties and in its division, Kosiv Institute of Applied and 
Decorative Arts. Applied and decorative arts (ceramics, 
glass, wood, metal, textiles), fine arts and restoration 
of works of art (monumental and decorative sculpture, 
monumental painting, sacred art), design (interior, cloth-
ing, graphics), history and theory of art, art management 
are being actively developed here.

Lviv National Academy of Arts elaborates the strat-
egy of contemporary artistic education through the 
integrity of practical skills and science in revealing the 
individuality of each young creative personality. Highly 

Студенти та випускники ЛНАМ у своїй роботі схильні 
до концептуалізації, практикують використання но-
вітніх технологій при створенні власного унікального 
продукту та орієнтовані на творчий і кар’єрний розви-
ток, про що свідчать їхні здобутки, а саме: персональ-
ні і колективні виставки, заснування власних брендів 
та компаній, організація та участь у міжнародних 
і вітчизняних культурно-мистецьких проєктах тощо. 
Навчання в академії дає можливість інтегруватись 
у європейський і світовий освітній простір, адже 
у ЛНАМ налагоджено співпрацю з партнерськими 
вищими навчальними закладами на підставі двосто-
ронніх міжнародних угод. Програма обміну передба-
чає безкоштовне навчання протягом одного семестру 
у мистецьких навчальних закладах Європи.  Варто 
відзначити, що значна частина професорсько-ви-
кладацького складу є практикуючими митцями, ди-
зайнерами, арт-менеджерами, теоретиками мисте-
цтва, які радо діляться своїм досвідом зі студентами 
у процесі викладання профільних дисциплін. Загалом, 
Львівська національна академія мистецтв — це міс-
це для розвитку творчого потенціалу, середовище 
для професійного зростання у сфері мистецтва та 
дизайну. Це той заклад освіти, де вдало поєднується 
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skilled mentors featuring significant personalities of 
the artistic process and scientists, laureates of the 
Ukrainian T. Shevchenko National Prize, other state 
awards, diploma winners of prestigious international 
competitions, provide students with the qualitative pro-
fessional knowledge enriching the graduates of differ-
ent creative spheres with the best features. New artistic 
ideas determining the future of these or other artistic 
events are born here, in classrooms, workshops, muse-
um, student gallery, in creative symposiums, experimen-
tal laboratories, painterly plein-airs, discussion tables, 
conceptual exhibitions. Owing to the “teacher-student” 
model professional traditions of art textile, art glass, art 
ceramics, art metal and art wood, monumental and in-
door sculpture and painting, sacred art and restoration, 
environment and clothing design, graphic design, art 
criticism and cultural studies are being transmitted 
from one generation to another.

Cooperation with numerous specialized arts insti-
tutions and humanities universities of Ukraine, Poland, 
Lithuania, students exchange and lectures by teachers 
under “Erasmus +” international program opens new 
horizons for the integration of the Ukrainian artistic 
education into the European cultural and artistic space.

минуле з майбутнім, історичні традиції та новітні 
практики. Занурившись у мистецьке середовище, сту-
денти збагачують та розширюють свій кругозір, а та-
кож роблять власний творчий і професійний внесок 
у культурно-мистецький розвиток нашої країни.

Факультет образотворчого мистецтва і реставрації:
• монументальний живопис;
• сакральне мистецтво;
• монументально-декоративна скульптура;
• реставрація творів мистецтва;
• актуальні мистецькі практики.
Факультет декоративно-прикладного мистецтва:
• художнє скло;
• художня кераміка;
• художнє дерево;
• художній метал;
• художній текстиль.
Факультет дизайну:
• графічний дизайн;
• дизайн середовища;
• дизайну костюма.
Факультет історії і теорії мистецтва:
• менеджмент мистецтва;
• історії і теорії мистецтва.
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