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11 міжнародний симпозіум гутного скла у львові

11 international blown glass symposium in lviv

Київ - Львів, 5 - 15 жовтня, 2019

Kyiv - Lviv, October 5-15, 2019

Міжнародний рух студійного скла, який розпочався
фактично одночасно у 1950-х рр. у США і Європі, згодом розповсюдився на всі континенти й мав послідовників у кожній державі, де виготовляли художнє скло.
Студійний рух став ключовою добою в новітній історії
мистецтва скла. До початку діяльності цього руху на
підприємствах працювали дизайнери, чиї проекти на
виробництвах виконували невідомі майстри. Рух студійного скла, натомість, призвів до переоцінки ролей двох
професій – дизайнера і майстра-гутника, спричинивши
об’єднання їх в одну – професію художника, автора
художнього твору, який відтепер буде трактований на
тому ж рівні, як робота живописця чи скульптора.
Ідеологія руху полягала в ліквідації культурної ієрархії
між образотворчим мистецтвом і декоративно-прикладним, пропагуванні поваги до унікального об’єкта
ручної роботи. Рух студійного скла спричинив появу
нового поняття в сучасному мистецтві – образотворчого скла, яке впродовж останніх десятиліть сформувало нові мистецькі вартості та набуло якостей
жаданого артефакту.
Студійний рух у склярстві, що почався в країнах
Західної Європи і США, став однією з яскравих
форм вираження сучасних авторських ідей і мав
визначальний вплив на проектування виробів з
художнього скла в усіх країнах світу, у тому числі
й на теренах колишнього СРСР. Більшість творчих
робіт радянських художників, які працювали у період
становлення студійного руху, була виконана в центрі
гутного виробництва колишнього Союзу – склоцеху
Львівської експериментальної кераміко-скульптурної
фабрики. 1989 року склоцех ЛЕКСФ став базою для
проведення одного з найяскравіших явищ у культурно-мистецькому житті країни, а також найтривалішого безперервного форуму художників-склярів у світі –
міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові.
Історія симпозіумів розпочалася з ініціативи одного з
піонерів міжнародного студійного руху на постсоціалістичному просторі Андрія Бокотея. Симпозіуми відбуваються у Львові кожні три роки. Художники,
учасники симпозіуму, мають змогу працювати біля
гутних печей з бригадою висококваліфікованих майстрів-гутників. За результатами роботи відбувається
виставка, а експоновані твори залишаються в дарунок місту. Участь у міжнародних симпозіумах гутного
скла взяли понад 250 художників з 32-х країн. Унікальна колекція зібраних композицій налічує понад
350 одиниць і зберігається у фондах Національного
музею у Львові ім. Андрея Шептицького та Музею
скла і є віддзеркаленням сучасного стану світового
склярства. Метою організаторів є створення музею
скла з постійно діючою експозицією, а відтак – можливість експонувати у майбутньому повну колекцію
результатів симпозіумів.

У світі функціонує лише кілька музеїв скла, у фондах
яких збезігаються роботи таких відомих художників як Е. Ейш, Т. Зельнер (Німеччина), Е. Лейбовіц
(Бельгія), І. Шугаєк (Чехія), М. Ліпофський, С. Пауел,
М. Роджерс, Дж. Сімпсон, М. Екстранд (США), Е. ван
Дійк (Нідерланди), Н. Морен, Я. Зорічак (Франція),
Ф. Ібрагімов, Л. Савельєва (Росія), М. Меррікалліо
(Фінляндія), К. Накада (Японія) та багато інших. Проте
колекція жодного з цих музеїв не була сформована з
авторських творів, виконаних у одному місці під час
мистецьких форумів. Це, на перший погляд, може
не мати суттєвого значення для культурної вартості
музейної колекції, але слід передусім враховувати
специфіку самого процесу виконання авторських
композицій гутним способом.
Симпозіуми стали своєрідним каталізатором у
появі на світовій арені сучасного мистецтва поняття
«українське авторське скло» та «український дизайн
художнього скла». Сьогодні, з перспективи понад
чвертьстолітньої історії проведення симпозіумів у
Львові, можна сміливо стверджувати, що саме цей
захід став «вікном у світ» для пострадянського українського скловиробництва.
Українська гута – це самобутнє, унікальне явище
у світовому мистецтві зі столітніми традиціями та
давньою історією. Прикро й іронічно, що найбільшого розквіту ця галузь набула в розпал радянського
тоталітаризму, а цілковитого занепаду – у часи становлення незалежної України. Сьогодні на Львівщині,
у центрі вітчизняного гутництва, функціонують два
підприємства, і на жодному з них не виготовляється художнє скло традиційним способом. Останнім
місцем, де ще жевріють традиції українського гутного
скла, є навчально-творча майстерня-піч на кафедрі
художнього скла ЛНАМ. Лише тут завдяки пам’яті
людей, які все життя присвятили львівській гуті, ще
є шанс передати вміння, технічні прийоми й традиції
наступному поколінню.
Збереження традицій українського художнього скла
та їх розвиток у практичній площині – надактуальне
завдання, яке стоїть сьогодні перед фахівцями з різних галузей. Ключову роль у цьому процесі повинні
відігравати художники, від яких найбільше залежить
майбутнє сучасного художнього скла України.
Михайло Бокотей
Директор музею скла у Львові,
кандидат мистецтвознавства
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International studio glass movement, which began its
existing in 1960s in the USA and Europe at the same
time, then spread across all continents. It had its followers in every country, where glass had been making,
and became a remarkable phenomenon in the newest
history of decorative art. Before this movement, the designers worked at the enterprises, whose projects were
executed by unknown masters at manufacturing sites.
The studio glass movement instead has led to revaluation of the roles of two professions – a designer and a
glass blowing master, which then combined in one – the
profession of an artist, an author of art work that will be
from now interpreted at the same level as the work of a
painter or sculptor.
The movement ideology based on liquidation of cultural
hierarchy between fine art and decorative and applied
arts, promotion of respect to a unique handmade object.
The studio glass movement caused the appearance of a
new term in contemporary art – art glass, which formed
new artistic values and got the qualities of desired artefact for the last decades.
The studio glass movement, based in the countries of
Western Europe and the USA, became one of the bright
form of expression of modern author’s ideas and had a
prominent influence on designing of works from art glass
in all countries, including former USSR countries. The
most of creative works of Soviet artists, who worked
during the period of establishment of the studio movement, were performed in the centre of blown glass of the
former USSR – the glass department of Lviv Experimental Ceramic and Sculpture Factory. In 1989, the glass
department of LECSF became the base for holding of
the most fascinating event in cultural and artistic life of
the country and of the most durable non-stop forum of
glass blowing masters in the world – International Blown
Glass Symposiums in Lviv.
The history of International Blown Glass Symposiums
in Lviv began in 1989 due to the initiative of one of the
founders of the international glass studio movement at
post-socialistic space Andriy Bokotey. The symposiums
take place in Lviv every three years. The artists, symposium participants have the opportunity to work near
furnaces with a crew of highly qualified glass blowers.
On the results of the work, an exhibition is held, and
they exposed the works as an offer for the city. Over 250
artists from 32 countries have already participated in the
symposiums. The unique collection of compositions includes over 350 units; it is stored in the funds of Andrey
Sheptytsky National Museum in Lviv and Glass Museum
in Lviv and is the reflexion of modern state of the world
glass art. The goal of organizers is in foundation of glass
museum with permanent exhibition, and thus, in the
possibility of exposition of full symposium collection in
future.

There are just several glass museums functioning in the
world, the funds of which keep the works of such wellknown artists as E. Eisch, T. Sellner (Germany),
E. Leibovitz (Belgium), J. Suhajek (Czech Republic),
M. Lipofsky, S. Powell, M. Rogers, M. Eckstrand (USA),
E. van Dijk (Netherlands), N. Morin, Y. Zoritchak (France),
F. Ibragimov, L. Savelyeva (Russia), M. Merikallio (Finland), K. Nakada (Japan) and many others. However,
the collection none of them was formed from author’s
works, performed in one place during artistic forums.
This thing, at first sight, can have no essential meaning
for cultural value of museum collection, but first of all, the
specificity of the process of author’s composition performance by blowing should be taken into account.
The symposiums became a peculiar catalyser in appearance at contemporary art world arena of a term of
"Ukrainian author’s glass" and "Ukrainian design of art
glass". Nowadays, from the perspective of over a quarter century history of symposium holding in Lviv, it can
be firmly stated that exactly this event became a window
into the world for post-Soviet Ukrainian glass making.
The Ukrainian glass blowing is an authentic, unique
phenomenon in world art with its centuries-old traditions and ancient history. It is a pity and ironic that this
branch of industry was at its peak in the midst of Soviet
totalitarianism, and the entire decline was at the time of
the establishment of independent Ukraine. Nowadays,
in Lviv region, in the centre of domestic glass blowing,
two enterprises operate, and neither of them produces
the art glass the traditional way. The last place, where
the traditions of Ukrainian blown glass are still existing, is
the job training workshop and furnace at Glass Art Department of LNAA. Only here, thanks to the memory of
people, who devoted all their lives to Lviv glass blowing,
there is still a chance to transfer their skills, techniques
and traditions to the next generation.
Preservation of the traditions of Ukrainian glass art and
their development in practical terms is an urgent task
that today faces specialists from different fields. The
artists, from whom the future of contemporary glass art
of Ukraine depends on the most, should play the key
role in this process.
Mykhaylo Bokotey
Glass Museum in Lviv director,
Doctor of Philosophy
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програма 11 міжнародного симпозіуму гутного скла у львові

program of 11 international blown glass symposium in lviv

Київ - Львів, 5-15 жовтня, 2019 р.

Kyiv - Lviv, October 5-15, 2019

СУБОТА, 5 жовтня, Київ / Львів
8.00-14.00
Робота в майстернях. Кафедра художнього скла ЛНАМ
16.00		
Закриття виставок «Світове художнє скло в Україні: 1989-2016»
		
з колекції міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові
		
та «Балтійське скло: діалог вітру з дощем». Національний музей
		
українського народного декоративного мистецтва, м. Київ

SATURDAY, October 5, Kyiv / Lviv
8.00-14.00
Work at the studio, Glass Art Department, LNAA
16.00		
Finisage of the exhibitions “World Glass Art in Ukraine: 1989-2016”
		
and "Baltic Glass: Dialogue of Wind and Rain" by Ivo Lill (Estonia),
		
Anda Munkevica (Latvia), Indre Stulgaite and Remigijus Kriukas
		
(Lithuania). National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art, Kyiv

НЕДІЛЯ, 6 жовтня, Київ / Львів
8.00-14.00
Робота в майстернях. Кафедра художнього скла ЛНАМ
16.00		
Від’їзд з Києва до Львова, поселення в готелі

SUNDAY, October 6, Kyiv / Lviv
8.00-14.00
Work at the studio, Glass Art Department, LNAA
16.00		
Departure to Lviv

ПОНЕДІЛОК, 7 жовтня
8.00-14.00
Робота в майстернях. Кафедра художнього скла ЛНАМ
15.00-18.00
Міжнародна науково-практична конференція. Галерея ЛНАМ

MONDAY, October 7
8.00-14.00
Work at the studio, Glass Art Department, LNAA
15.00-18.00
International Scientific Conference, Gallery LNAA

ВІВТОРОК, 8 жовтня
8.00-14.00
Робота в майстернях. Кафедра художнього скла ЛНАМ
15.00-18.00
Міжнародна науково-практична конференція. Галерея ЛНАМ

TUESDAY, October 8
8.00-14.00
Work at the studio, Glass Art Department, LNAA
15.00-18.00
International Scientific Conference, Gallery LNAA

СЕРЕДА, 9 жовтня
8.00-14.00
Робота в майстернях. Кафедра художнього скла ЛНАМ
15.00-16.00
Міжнародна науково-практична конференція. Галерея ЛНАМ
17.00		
Відкриття персональної виставки творчих робіт Яна Зорічака
		
(Словаччина/Франція). Музей скла у Львові

WEDNESDAY, October 9
8.00-14.00
Work at the studio, Glass Art Department, LNAA
15.00-16.00
International Scientific Conference, Gallery LNAA
17.00		
Yan Zoritchak (Slovakia/France) solo exhibition opening.
		
Glass Museum in Lviv

ЧЕТВЕР, 10 жовтня
8.00-14.00
Робота в майстернях. Кафедра художнього скла ЛНАМ
15.00-16.00
Міжнародна науково-практична конференція. Галерея ЛНАМ
17.00		
Відкриття виставки колекції міжнародних симпозіумів
		
Е-Ґласс: Ретроспекція (Польща, Чехія). PM Gallery

THURSDAY, October 10
8.00-14.00
Work at the studio, Glass Art Department, LNAA
15.00-16.00
International Scientific Conference, Gallery LNAA
17.00		
Exhibition opening of E-Glass: Retrospection International 		
		
Symposiums collection. PM Gallery

П’ЯТНИЦЯ, 11 жовтня
8.00-14.00
Робота в майстернях. Кафедра художнього скла ЛНАМ
17.00		
Відкриття виставки молодих українських художників #glassUA
		
Галерея ЛНАМ

8.00-14.00
17.00		
		

СУБОТА, 12 жовтня
		
Робота в майстернях. Кафедра художнього скла ЛНАМ
		
Підготовка робіт до експозиції
НЕДІЛЯ, 13 жовтня
		
Підготовка робіт до експозиції
ПОНЕДІЛОК, 14 жовтня
17.00		
Відкриття підсумкової виставки. Національний музей у Львові
		
ім. А. Шептицького
ВІВТОРОК, 15 жовтня
		
Від'їзд учасників
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Work at the studio, Glass Art Department, LNAA
#glassUA young Ukrainian glass artists exhibition opening.
Gallery LNAA

SATURDAY, October 12
		
Work at the studio, Glass Art Department, LNAA
		
Preparation of works to the exhibition
SUNDAY, October 13
		
Preparation of works to the exhibition
MONDAY, October 14
17.00		
Final Exhibition opening. National Museum in Lviv named
		
after A. Sheptyckyi
TUESDAY, October 15
		
Participants departure

i n t e r n a t i o n a l ▪ b l o w n ▪ g l a s s ▪ s y m p o s i u m ▪ i n ▪ l v i v ▪ 5

виставка "світове художнє скло в україні: 1989-2016"

"world glass art in ukraine: 1989-2016" exhibition

Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Київ, 4 вересня - 5 жовтня, 2019

National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art, Kyiv, September 4 - October 5, 2019

Унікальна колекція зібраних композицій за результатами діяльності міжнародних симпозіумів гутного
скла у Львові упродовж 1989-2016 рр. налічує понад
350 одиниць і зберігається у фондах Національного
музею у Львові ім. Андрея Шептицького та Музею
скла у Львові.
Збірка жодного з музеїв скла у світі не була сформована з авторських творів, виконаних у одному місці під
час мистецьких форумів. Це, на перший погляд, може
не мати суттєвого значення для культурної вартості
музейної колекції, але слід передусім враховувати
специфіку самого процесу виконання авторських
композицій гутним способом. В нормальних повсякденних умовах і комфортних лаштунках майстерень
художники можуть довільно використовувати час і
підбирати необхідне обладнання на реалізацію завчасно запроектованих авторських творів. Експромт
і потреба змінювати проект через об’єктивні обставини, які виникають у процесі виконання біля печі та

спричинені особливістю технологічного процесу, у
таких умовах не є настільки необхідною якістю, як у
випадку роботи на симпозіумі. Тут художники диспонують надзвичайно коротким часом і для виконання
безпосередньо біля печі, і для подальшої обробки
та довершення композиції. Окрім того, художники
працюють з абсолютно іншим матеріалом (фізичні
властивості скломаси значно відрізняються в різних
місцях), новою бригадою майстрів-виконавців і під
тиском загальної уваги і самих учасників, і численних
сторонніх відвідувачів заходу.
На виставці у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва у Києві експоновано вибрані роботи з колекції, які демонструють повний
спектр технік, багатогранність творчих експериментів,
безграничність авторських ідей та широку географію
учасників десяти міжнародних симпозіумів гутного
скла у Львові. Саме цей проект інаугурує ювілейний
11 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові.

Казуші Накада, Японія / Kazushi Nakada, Japan, 2016
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The unique collection of compositions gathered during
ten International Blown Glass Symposiums in Lviv in
1989-2016 includes over 350 units. It is stored in the
funds of Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv
and Glass Museum in Lviv.
The collection none of them was formed from
author’s works, performed in one place during
artistic forums. This thing, at first sight, can have
no essential meaning for cultural value of museum
collection, but first of all, the specificity of the process
of author’s composition performance by blowing
should be taken into account. In normal everyday
conditions and comfort workshops, the artists can
freely use their time and select necessary equipment
for realization of preliminary designed author’s works.
The improvisation and necessity to change the project
because of objective circumstances appeared in
the process of performance near the furnace and
caused by the technological process peculiarity are

not so a necessary quality in such conditions as
working during the symposium. Here, artists dispose
of extremely short time for performance right near
the furnace as well as for further processing and
finishing of composition. Apart from this, the artists
work with absolutely another material (physical
properties of glass melt differs greatly in different
places), a new crew of master performers and under
pressure of general attention of the participants and
many detached spectators of the event. Selected art
pieces from the collection demonstrating the full range
of techniques, versatility of creative experiments,
unboundness of artistic ideas and wide geography of
symposium participants are exhibited in the National
Museum of National Museum of Ukrainian Decorative
Folk Art in Kyiv. This project inaugurates the jubilee 11
International Blown Glass Symposium in Lviv.

Метью Дюрран, Великобританія / Matthew Durran, Great Britain, 2010
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виставка "балтійське скло: діалог вітру з дощем"

"baltic glass: dialogue of wind and rain" exhibition

Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Київ, 4 вересня - 5 жовтня, 2019
Виставку присвячуємо нашому дорогому другу Іво Лілю (24.06.1953 – 04.08.2019)

National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art, Kyiv, September 4 - October 5, 2019
With commemoration to our dearest friend Ivo Lill (24.06.1953 – 04.08.2019)

Балтійський шлях як дух свободи та гідності завжди
приваблював. Та шлях тих, хто працює зі склом,
вражає випробуваннями. Це завжди імпровізація на
рівні ризику, пошук моменту, зіткнення конкретного
мислення та абстрактного втілення, боротьба вогню
з руками митця, протистояння крихкості та міцності у
якому й народжується мистецтво скла.
Анда Мункевіца (Латвія), Індре Стульґайте-Крюкієне
та Реміґіюс Крюкас (Литва), Іво Лілль (Естонія) присвятили себе мистецтву скла, довівши майстерність
до досконалого та рівень втілення ідей до філософського. Давня традиція склярства та її постійне живлення новими ідеями, технічними експериментами,
дизайнерськими рішеннями та емоційними сплесками і сформували у світі феномен – балтійське скло.
Хвилі Балтійського моря накочуються на пісок
узбережжя Латвії, Литви, Естонії. Вода з’єднується
з Землею і відбувається споконвічне диво… Народжується, видозмінюється, втілюється форма.

Спостерігати за цим маємо можливість усі. Але
перевести форму зіткнення Води з Землею на мову
мистецтва – це дар митців. Шлях Анди Мункевіци,
Індре Стульґайте-Крюкієне та Реміґіюса Крюкаса,
Іво Лілля по дюнах життя реалізується через скло,
матеріал вибагливий, але світлоносний. Тож спробуємо вдивитися у життя скла, помилуватися грою
променів у ньому.
Балтійська сповідь – це розмова вітру з морем, піщаних дюн з хмарами та дощем, за якими приховується
сонце. Це сповідь про нас та світ, де великою
мудрістю є вдячність красі буття. Власне митці
дарують нам цю мить краси. Тож балтійська сповідь
мовою скла відбулась в українському просторі.
					
Олена Сом-Сердюкова
куратор виставки, доктор філософії

Анда Мункевіца, Латвія / Anda Munkevica, Latvia
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The Baltic way, as the spirit of freedom and dignity,
attracted always. But the way of people, who work with
glass, impresses with their challenges. Because this is
always an improvisation at the level of risk, the search of
the moment, the collision of certain thinking and an abstract embodiment, the struggle of the fire with an artist’s
hands, opposition of fragility and strength, in which the
art glass is actually born.
Anda Munkevica (Latvia), Indre Stulgaite-Kriukiene and
Remigijus Kriukas (Lithuania), Ivo Lill (Estonia) devoted
themselves to the glass art, carrying their mastership to
the perfection and the level of the embodiment of ideas
to a philosophy. An ancient tradition of glass art and
its permanent supply with new ideas, technical experiments, design solutions and emotional outbursts formed
in the world such a phenomenon as the Baltic glass.
The waves of the Baltic Sea income on the sand of the
seashore of Latvia, Lithuania and Estonia. The Water
connects with the Earth, and an everlasting wonder hap-

pens… A shape is being born, is changing and is being
embodied. We all have a possibility to observe this, but
to transfer the shape of the Water and the Earth collision
into the art language, is the gift of artists. The creative
way of Anda Munkevica, Indre Stulgaite-Kriukiene and
Remigijus Kriukas and Ivo Lill through the dunes of life is
performed via the glass – a demanding but bearing the
light material. So, let us try to look attentively in the life of
glass, enjoy the game of rays in it.
The Baltic confession is a conversation of the wind with
a sea, sand dunes with clouds and the rain, behind
which the sun is hiding. This is a confession about us
and the world, where the great wisdom is in gratitude to
the beauty of existence. And the artists offer us this moment of beauty. So the Baltic confession in the language
of glass has taken place in the Ukrainian space.
Olena Som-Serdiukova
Exhibition curator, Doctor of Philosophy

Іво Ліль, Естонія / Ivo Lill, Estonia
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персональна виставка яна зорічака (словаччина/франція)

solo exhibition of yan zoritchak (slovakia/france)

Музей скла у Львові, 9 жовтня, 2019

Glass Museum in Lviv, October 9, 2019

Ян Зорічак народився 1944 р. у Словаччині, а з 1970 р.
живе і працює у Франції.
Один з піонерів міжнародного студійного руху, належить до найвідоміших художників-склярів у світі.
Ян Зорічак – автор понад восьмидесяти персональних виставок у Франції та за її межами. Авторські
твори художника входять до найважливіших колекцій сучасного художнього скла: Музей декоративного мистецтва (Лувр, Франція), Музей скла у Корнінґу,

Музей скла Толедо (США), Музей скла Ебельтофт
(Данія), Музей скла Фрауенау (Німеччина), Музей
скла Тояма (Японія), Музей скла Альколькорн (Іспанія), Чженцзанський музей скла (КНР), Музей скла у
Львові та ін.
Виставка художника в рамках ІІІ Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові 1995 р. стала однією з
найбільш відвідуваних в історії Національного музею
у Львові ім. Андрея Шептицького.
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Yan Zoritchak was born in Slovakia 1944 in, lives in
France since 1970. One of the pioneers of international
studio glass movement and most known glass artists in
the world. Yan Zoritchak participated in more than eighty
personal exhibitions throughout France and abroad.
His works are presented in the biggest glass collections
in the word: Museum of Decorative Arts (Louvre,
France), Corning Museum of Glass, Toledo Museum of
Glass (USA), Glass Museum Ebeltoft (Denmark), Glass

Museum Frauenau (Germany), Glass Museum in Lviv
(Ukraine), Glass Museum Alcorcon (Spain), Toyama
Glass Museum (Japan), Zhejiang Glass Museum, etc.
Yan Zoritchak's exhibition in the framework of the III
International Blown Glass Symposium in Lviv in 1995
was one of the most visited in the history of the National
Museum in Lviv named after Andrey Sheptyckyi.
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виставка колекції міжнародних симпозіумів "eko-glass"

"eko-glass" international symposiums collection exhibition

PM Gallery, 10 жовтня, 2019

PM Gallery, October 10, 2019

Твори, експоновані в рамках міжнародного виставкового проекту "e-Glass" є результатом роботи
польських та чеських художників-склярів під час
мистецьких пленерів та симпозіумів під назвою
"Культурне золото Нижньої Сілезії". Професійні
художники, студенти і майстри гутники спільно
працювали над створенням мистецьких об’єктів з
художнього скла у розпал туристичного сезону в
горах Польщі та Чехії: в Лісовій гуті в Шклярській
Порембі, гуті кришталю "Юлія" в Пеховицях, ту-

ристичній станції "Орлє" в Якушицях і гуті "Мартін
Стефанек" у Десні (Чехія).
Ідея проведення симпозіуму саме на цих теренах зародилась ще у 2008 р. Скло на землях Карконоського пограниччя виготовлялось упродовж сотень років,
починаючи з XIII-XIV ст. Сьогодні на цих землях на
чеській території функціонують такі потужні осередки
склярства як Яблонець над Нисою, Пелехов, Десна,
школа гутництва у Желізному Броді.

Якуб Бердих, Чехія / Jakub Berdych, Czech Republic
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The exhibited works are the result of the work of Polish
and Czech glass artists during the artistic plein air and
symposium entitled "E-Glass. Cultural Gold of Lower
Silesia". Professional artists, students and glass blowers
worked together to create artistic objects in the midst of
the tourist season in the mountains of Poland and the
Czech Republic: in the forest blown glass studio "Szklarska
Poreba", the gorgeous crystal glass studio "Julia" in
Piechowice, the tourist station "Orly" in Jakuszyce and

"Martin Stefanek" glass studio in Desna (Czech Republic).
The idea of organizing of the symposiums in these areas
was born in 2008. The glass was manufacturing on the
lands of Karkonosze during hundreds of years, starting
from the XIII-XIV centuries. Today on these lands in the
Czech territory there are such powerful glass centers
as Jablonec nad Nisou, Pelekhov, Desna, the school of
glass blowing in Zhelezny Brod.

Ігор Вуйцік, Польща / Igor Wojcik, Poland
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виставка молодих українських художників "#glassUA"

"#glassUA" exhibition of young ukrainian artists

Галерея Львівської національної академії мистецтв, 11 жовтня, 2019

Gallery of Lviv National Academy of Arts, October 11, 2019

У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. левова
частка досягнень у царині художнього скла України
належить художникам-склярам самобутньої львівської школи декоративно-прикладного мистецтва,
що впродовж ХХ ст. формувалась на багатих традиціях народного мистецтва цього краю, всотуючи
надбання національної культури та досягнення європейських професійних митців. Завдяки львівським
митцям-склодувам українське гутництво отримало
потужний поштовх до розвитку.
На зламі ХХ–ХХІ ст. мистецтво «вогню та світла» втілюється в новітніх неординарних формах. Талановиті
українські митці створюють численні раритети в матеріалах гутного скла й матованого кришталю. У цих творах поступово стираються межі між виробом і склопластикою, скульптурою й ужитковим мистецтвом.
Розвиваючись у контексті авторського студійного скла,
українське гутництво отримує світове визнання.
Лідерами львівських склярів на початку 1980-х рр.
стали непересічні постаті: Андрій Бокотей і Франц
Черняк. Їхні творчі досягнення й нині дають змогу
говорити не тільки про новітнє рішення образно-пластичних завдань у склі через підпорядкування
технологічних принципів філософському наповненню
творів, а й загалом про їх вплив на мистецький поступ львівського склярства на зламі ХХ–ХХІ ст.
Новаторською є пошуково-експериментальна твор-

чість випускників кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв 1980–1990-х рр.
Їхнім досягненням у царині авторського скла сприяє,
зокрема, функціонування єдиної в Україні навчально-експериментальної скловарної печі (від 1973), яка
дає можливість студентам виконувати власні роботи
безпосередньо в матеріалі. Такі талановиті учні А.
Бокотея та О. Звіра, як Р. Дмитрик,
О. Принада, А. Петровський, А. Курило, О. Шевченко, І. Мацієвський, А. Гоголь, В. Тринцолин – усі
є цікавими творчими особистостями, які особливо
яскраво розкривались на міжнародних симпозіумах
гутного скла, що відбуваються у Львові з 1989 р.
Великі сподівання пов’язані з наймолодшою генерацією львівських митців, що активно завойовує позиції
в сучасному мистецтві скла. Це вже "учні учнів"
Андрія Бокотея: Евеліна Тринцолин, Еліна Білоус,
Ольга Турецька, Віктор Мельничук, Остап Іванишин.
Вони намагаються застосовувати в роботі зі склом
ще більш нетрадиційні підходи. І їх творчі новації
захоплюють. Саме це демонструватиме виставка
"#glassUA" в рамках 11 Міжнародного симпозіуму
гутного скла у Львові.
Зоя Чегусова
заслужений діяч мистецтв України

Евеліна Тринцолин / Evelina Tryncolyn
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In the second half of the 20th – the beginning of the 21st
century the lion’s share of achievements in the field of
art glass in Ukraine belonged to artists-glaziers of the
original Lviv school of arts and crafts that during the 20th
century formed on the rich traditions of folk art of this
region, absorbing the heritage of national culture and
achievements of European professional artists. Thanks
to Lviv glassblowing artists, Ukrainian glassmaking
received a powerful impetus to development.
At the turn of the 21st century, the art of “fire and light”
is embodied in the new extraordinary forms. Talented
Ukrainian artists create numerous rare works in blown
glass and matte crystal. The boundaries between a
product, sculpture and applied arts are gradually erased
in these works. Being developed in the context of the
author’s studio glass, Ukrainian blown glass receives
international recognition.
The Lviv group of glassmakers in the early 1980’s
became outstanding figures: Andriy Bokotey and
Frants Cherniak. Their artistic achievements even today
allow us not only to talk about the latest solutions in
image-plastic tasks in the glass through subordination
of technological principles to philosophical filling of
works, but also about their general impact on the artistic
progress of Lviv glass at the turn of the 21st century.
In some way, we can say that innovative is the
experimental-search art of the graduates of the Art Glass

Chair of the Lviv National Academy of Arts in 1980’s
and 1990’s. Functioning of the only experimental glass
furnace in Ukraine (since 1973), which gives students
an opportunity to perform their own works directly in the
material, effects on their achievements in the field of their
author’s glass works. Such talented students of
A. Bokotey and O. Zvir as R. Dmytryk, O. Prynada,
A. Petrovskyi, A. Kurylo, O. Shevchenko, I. Matsiievskyi,
A. Hohol, V. Tryntsolyn – all are interesting creative
personalities, which were especially revealed at the
International Blown Glass Symposiums in Lviv since 1989.
The great hopes are connected with the youngest
generation of Lviv artists who are actively gaining
positions in the contemporary art of glass. These
are Andriy Bokotey’s “students of the students”:
Evelina Tryntsolyn, Elina Bilous, Olha Turetska, Viktor
Melnychuk, Ostap Ivanyshyn. They try to use even more
unconventional approaches to work with glass. And
their creative innovations are impressive. Exactly this will
demonstrate the "#glassUA" exhibition in the framework
of the 11 International Blown Glass Symposium in Lviv.
Zoia Chehusova
Merited Artist of Ukraine

Ольга Турецька / Olha Turetska
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організатори і партнери

organizers and partners

Львівська національна академія мистецтв lnam.edu.ua
Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) представляє один з найбільш цікавих напрямів вищої
освіти України, а саме – професійну підготовку і виховання творчих особистостей у галузях образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, реставрації, культурології, мистецтвознавства та
менеджменту мистецтва.
У структурі Академії – 4 навчальних факультети, Інститут прикладного та декоративного мистецтва у
Косові, Івано-Франківської області, підготовче відділення для вступників, науково-дослідний відділ, аспірантура і докторантура, спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій
в галузі мистецтвознавства, наукова бібліотека, музей, галерея сучасного мистецтва, видавничий відділ,
художньо-виробничі майстерні.

Lviv National Academy of Arts lnam.edu.ua
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.
Today LNAA is a modern, dynamic, and integral team of specialists providing high-quality professional
knowledge to more than 1,000 students at four faculties 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, clothing,
graphics), history and theory of art, art management are being actively developed here.

Національна академія мистецтв України academia.gov.ua
Академія мистецтв України заснована відповідно до Указу Президента України "Про Академію мистецтв
України" від 14 грудня 1996 року № 1209/96 як державна науково-творча установа в царині художньої
культури та мистецтвознавства. Академія має у своєму складі відділення: образотворчого, музичного, театрального та кіномистецтва, теорії та історії мистецтв (мистецтвознавства), синтезу пластичних
мистецтв, секцію естетики та культурології у складі відділення синтезу пластичних мистецтв. Відділення
займаються визначенням пріоритетних шляхів розвитку українського мистецтва, головних напрямків
фундаментальних наукових досліджень, розвитком освіти, організацією науково-прикладних досліджень
у цій галузі.

National Academy of Arts of Ukraine academia.gov.ua
The Academy of Arts of Ukraine was founded on 14th of December of 1996 according to the Decree of the
President of Ukraine “About the Academy of Arts of Ukraine” N1209/96 as a state scientific-artistic organization
in the field of art and art criticism. The Academy includes departments of fine, musical, theatrical and
cinematography arts, theory and history of art (art criticism), synthesis of plastic arts, section of aesthetics and
cultural studies in structure of department of synthesis of plastic arts. Departments are engaged in identifying
priority development paths of Ukrainian art, main directions of fundamental scientific researches, advancement
of education, organization of scientific-applied researches in this field.

Український культурний фонд ucf.in.ua
Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону
України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого
доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції
української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.

Ukrainian Сultural Foundation ucf.in.ua
The Ukrainian Cultural Foundation is a state-owned institution created in 2017 in correspondence with the Law
of Ukraine with aim to facilitate development of culture and arts in Ukraine, to provide favourable environment for
development of intellectual and spiritual potential of individuals and society, wide access for the citizens to national
cultural heritage, to support cultural diversity and integration of the Ukrainian culture into the world cultural space.
The Ukrainian Cultural Foundation supports projects through a competitive selection process. Activities of the
Ukrainian Cultural Foundation are guided and coordinated by the Ministry of Culture of Ukraine.

Національний музей українського народного декоративного мистецтва mundm.kiev.ua
Національний музей українського народного декоративного мистецтва – один з найбільших художніх музеїв
України. Розташований він на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у приміщеннях колишніх митрополичих покоїв і прилеглої до них домової Благовіщенської церкви, які
є пам'ятками архітектури ХVІІІ – поч. ХХ ст. Колекція музею була започаткована у 1899 р. як одна із складових
збірки новоутвореного Міського музею старожитностей і мистецтв, перейменованого у 1904 р. у Київський
художньо-промисловий і науковий музей.

National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art mundm.kiev.ua
The National Museum, founded in 1905 by the Greek-Catholic Metropolitan Andrey Sheptitsky, is cituated in
neorenaissance grandiose building. The exhibition of the Art Museum, the funds of which count more than 150,000
items, demonstrate age-old traditions of Ukrainian national culture. Of particular note is the largest in Ukraine
collection of national medieval religious art XII – XVIII centuries, which includes icons, sculptures, manuscripts
and early printed books, decorative carving, metal plastic and embroidered ecclesiastical fabric, ceramics, bone,
metal, fabric, embroidery, folk clothes, Easter eggs, embroidery, painting on glass. In addition, the museum also
occur and temporary exhibitions.

Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького nm.lviv.ua
Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – національний художній музей, одна з найвизначніших в Україні скарбниць пам'яток вітчизняної культури і мистецтва. Знаходиться у Львові: основний
корпус – за адресою проспект Свободи, 20, другий корпус – за адресою вулиця Драгоманова, 42.

Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv nm.lviv.ua
The National Museum in Lviv named after Andrey Sheptytsky is a national art museum, one of the most
significant cultural treasure in Ukraine. The main building is located at Svobody avenue, 20 and the second
building is at Drahomanov str., 42.

Музей скла у Львові glassmuseuminlviv.org
Перший Музей скла у Львові був заснований у 1992 році відомим українським художником-склярем, ректором Львівської національної академії мистецтв професором Андрієм Бокотеєм з метою експонування
результатів міжнародних симпозіумів гутного скла. Музей скла у приміщенні Палацу Бандінеллі на
пл. Ринок 2 розпочав свою діяльність у 2006 році, а експозицію, яка зараз функціонує, оновлено і відкрито 19 квітня 2013 р. Унікальність цього музею в тому, що він є першим і в даний час єдиним музеєм
скла в Україні. Перший зал присвячений історичному склу. Більшість експонатів – з колекції Львівського
історичного музею. Це скло, яке виготовляли або яке побутувало на території сучасної України.

Glass museum in Lviv glassmuseuminlviv.org
Glass Museum was founded in 1992 by Professor Andriy Bokotey with the aim to exhibit the results of
International Blown Glass Symposiums in Lviv. In this place, museum began to work in 2006, and the exhibition,
which is now being presented in April 19, 2013. The uniqueness of this museum is that it’s the first and currently
the only glass museum in Ukraine. First Hall is dedicated to historical glass. Most of the exhibits are from the
collection of the Lviv History Museum. This is the glass, which was made or used on the territory of modern
Ukraine.

PM Gallery — це молодіжний арт-простір, заснований у вересні 2019 року та розташований у приміщенні
Львівського палацу мистецтв за адресою вул. Коперника, 17. Основна ідея проекту – створення динамічної
платформи для комунікації молодих львівських митців та демонстрації їх творчих експериментів у виставковому просторі галереї. PM Gallery продукує виставки сучасного українського мистецтва та організовує різноманітні заходи освітньо-розважального характеру (лекції, творчі зустрічі, майстер-класи та ін). PM Gallery – це
місце для активності після закінчення роботи чи навчання, тож вечір – це найприємніша частина "ПМ-життя".
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PM Gallery is a youth art space, founded in September 2019 and located in the premises of the Lviv Palace of
Arts at Kopernik str., 17. The main idea of the project is to create a dynamic platform for communication between
young Lviv artists, demonstration of their creative experiments in the gallery exhibition space. PM Gallery produces
exhibitions of contemporary Ukrainian art and organizes various educational and entertaining events (lectures,
creative meetings, workshops, etc.). PM Gallery is a place to go after work or study, so evening is the most enjoyable
part of PM life.
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АЗЕРБАЙДЖАН / AZERBEIJAN
БІЛОРУСЬ / BELARUS
ІСЛАНДІЯ / ISLAND
КИТАЙ / CHINA
ЛАТВІЯ / LATVIA

ЛИТВА / LITHUANIA

ЛЮКСЕМБУРГ / LUXEMBOURG

НОРВЕГІЯ / NORWAY
ПОЛЬЩА / POLAND

РОСІЯ / RUSSIA

СЛОВАЧЧИНА / SLOVAKIA

США / USA

ТУРЕЧЧИНА / TURKEY
УГОРЩИНА / HUNGARY

Алікрам Зекієв / Alikram Zekiev
Eлена Атрашкевіч / Elena Atrashkevich
Сігрун Олoф Ейнарсдоттір / Sigrun Olof Einarsdottir
Ю Яомінь / You Yaoming
Ґуо Кай / Guo Kai
Інґуна Аудере / Inguna Audere
Анна Варнасе / Anna Varnase
Байба Дженіте / Baiba Dženite
Івета Бренце / Iveta Brence
Сольвіта Брюже / Solvita Bruže
Анда Мункевіца / Anda Munkevica
Індре Стульґайте / Indre Stulgaite
Реміґіюс Крюкас / Remigijus Kriukas
Паулюс Райніс / Paulius Rainys
Лаура Шерітє / Laura Seryte
Валда Верікайте / Valda Verikaite
Паулюс Ґріґайтіс / Paulius Grigaitis
Зайга Байжа / Zaiga Baiza
Роберт Емерінгер / Robert Emeringer
Луїзе Емерінгер / Luize Emeringer
Дідак Зеррук / Didac Zerrouk
Ельдар Тотланд / Eldar Totland
Олена Сом-Сердюкова / Olena Som-Serdiukova
Маріуш Лабінський / Mariusz Łabiński
Майя Зброжек / Maja Zbrożek
Якуб Робашевський / Jakub Robaszewski
Магда Хаброс / Magda Chabros
Світлана Фьодорова / Svetlana Fedorova
Марія Усова / Maria Usova
Наталія Горохова / Natalia Gorokhova
Віолетта Микитина / Violetta Mikitina
Ольга Івлієва / Olga Ivlieva
Ян Зорічак / Yan Zoritchak
Іван Белла / Ivan Bella
Ленка Белла / Lenka Bella
Анґус Пауерс / Angus Powers
Джеймс Роннер / James Ronner
Марк Екстранд / Mark Eckstrand
Майкл Роджерс / Michael Rogers
Уфук Акбей / Ufuk Akbey
Екрем Кула / Ekrem Kula
Томаш Абель / Tamas Abel
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УКРАЇНА / UKRAINE

ФІНЛЯНДІЯ / FINLAND
ФРАНЦІЯ / FRANCE
ЧЕХІЯ / CHECH REPUBLIC
ШВЕЙЦАРІЯ / SWITZERLAND
ЯПОНІЯ / JAPAN

Андрій Бокотей / Andriy Bokotey
Роман Петрук / Roman Petruk
Франц Черняк / Franz Cherniak
Олесь Звір / Oles’ Zvir
Станіслав Кадочніков / Stanislav Kadochnikov
Орест Принада / Orest Prynada
Олександр Шевченко / Oleksandr Shevchenko
Ігор Мацієвський / Ihor Matsiyevskyi
Любомир Сікач / Liubomyr Sikach
Роман Дмитрик / Roman Dmytryk
Ярослав Кітела / Yaroslav Kitela
Андрій Петровський / Andriy Petrovskyi
Анатолій Гоголь / Anatoliy Gogol
Оксана Тарнавська / Oksana Tarnavska
Андрій Курило / Andriy Kurylo
Леся Мандрика / Lesia Mandryka
Людмила Литвин / Liudmyla Lytvyn
Остап Іванишин / Ostap Ivanyshyn
Еліна Білоус / Elina Bilous
Віктор Орлов / Viktor Orlov
Ольга Кінаш / Olha Kinash
Роксолана Худоба / Roksolana Khudoba
Евеліна Тринцолин / Evelina Tryncolyn
Віктор Мельничук / Viktor Melnychuk
Ольга Турецька / Olga Turec’ka
Юлія Галишин / Yulia Halyshyn
Максим Богуславський / Maksym Bohuslavs’kyi
Олег Боньковський / Oleh Bonkovskyi
Іванна Масалович / Ivanna Masalovych
Наталя Звір / Natalia Zvir
Назар Звір / Nazar Zvir
Вікторія Стефанівська / Viktoria Stefanivska
Крістіна Гармасій / Kristina Harmasiy
Христина Ковалюк / Khrystyna Kovaliuk
Христина Меленчук / Khrystyna Melenchuk
Джей Сільтавуо / Jay Siltavuo
Катрін Сінтес / Catherine Sintes
Петр Кухта / Petr Kuchta
Петр Лукаш / Petr Lukáš
Денісе Ґайзен / Denise Geisen
Казуші Накада / Kazushi Nakada
Такеші Іто / Takeshi Ito
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11 МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ ГУТНОГО СКЛА У ЛЬВОВІ
11 INTERNATIONAL BLOWN GLASS SYMPOSIUM IN LVIV
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