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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Шановні учасники конференції! Вітаємо вас у Косівській мистецькій 

школі, котра є важливим осередком української мистецької освіти, тому що 

завжди базувалась на потужних джерелах народної творчості за підтримки та 

участі мистецько-педагогічної еліти краю. Внесок  Косівської  школи у 

розвиток національної культури, збереження традиційної народної художньої 

майстерності виводить її далеко за межі регіонального мистецького явища, 

гідно репрезентує в Україні та інших країнах світу.  

Сьогодні на базі кафедри декоративно-прикладного мистецтва завдяки 

потужностям унікальної майстерні художнього металу, котра заснована 1967 

року, відбувається Перший і єдиний в Україні міжнародний молодіжний 

емальєрний пленер «BRATERSKIE SPOJRZENIE».  

Завдячуючи творчій практиці викладачів О. Гаркуса, М. Луканюка,  

В. Попенюка, у навчальний процес уведено безліч технологічних інновацій, 

пов'язаних з удосконаленням методів виготовлення та декорування сучасних 

виробів з металу.  

Студенти опановують основи ливарної справи, гальваніки, ковальства, 

ювелірства, оздоблювальні та опоряджувальні техніки. Проектують та моделю-

ють ансамблі кованих виробів, ювелірних прикрас, зокрема у техніці художньої 

гарячої емалі. 

За даними науково-дослідного проєкту «Золотий Гамаюн» майстерня 

художнього металу Косівського інституту прикладного та декоративного 

мистецтва ЛНАМ є основним зберігачем національних традицій у галузі 

художнього металу, у тому числі і технік гарячого емалювання ювелірних 

виробів.  

   

mailto:kipdm@lnam.edu.ua
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WSTĘP 

 

Od dawien dawna znana jest technika gorącej emalii, obecnie przeżywa ona 

aktywny etap ponownego rozwoju. Techniki stosowane przez emalierów 

starożytnego Egiptu, Iranu, Rzymu, Grecji, Bizancjum, Rusi Kijowskiej są dziś na 

etapie doskonalenia, a niektóre z nich znajdują się we wczesnych stadiach 

ponownego rozwoju.Wykonywanie tworzyw w technice gorącej emalii jest to 

złożony i kłopotliwy proces, wymagający od specjalisty znacznego wysiłku 

duchowego, szczególnej wiedzy i umiejętności. Wielokrotne wypalanie produktu w 

specjalnym piecu muflowym w temperaturze 600°C – 850°C rodzi sztukę, która na 

wieki zachowuje jasność kolorów. Niesamowite i niepowtarzalne prace wykonane w 

technice gorącej emalii, z biegiem czasu, tylko nabierają wartości. 

Pierwszy i jedyny w Ukrainie Międzynarodowy Młodzieżowy Plener Gorącej 

Emalii «BRATERSKIE SPOJRZENIE» został zorganizowany w ramach 

międzynarodowego projektu artystycznego «Sztuka zrodzona z ognia». Ten projekt 

artystyczny został uruchomiony w lipcu 2020 roku na sali wystawowej Winnickiego 

Obwodowego Muzeum Sztuki, przy wsparciu dyrektora muzeum Rusłana 

Palamarowskiego (kurator wystawy starszy pracownik naukowy w muzeum – Olga 

Kazmiruk). Na wystawie «Sztuka zrodzona z ognia» zaprezentowano prace uczniów 

szkoły emalierskiej Alexandry Barbalat «Pracownia Słońca z Kijowa», która jest 

współzałożycielką i współorganizatorką pierwszego i jedynego w Ukrainie tego 

rodzaju młodzieżowego pleneru promującego wspaniała sztukę, jaką jest technika 

gorącej emalii. W październiku 2021 roku plener gorącej emalii dla młodzieży 

odbędzie się w mieście Kosiw, przy wsparciu Kosiwskiego Instytutu Sztuki 

Użytkowej LNAM (KIPDM LNAM) – współorganizatora tegoż przedsięwzięcia, 

dzięki Pani Dyrektor Instytutu Halinie Jurczyszyn. 

kreychy@op.pl%20
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Według projektu badawczego «Złoty Gamajun» (rys. 1) wspomniana placówka 

edukacyjna jest podstawowym kustoszem tradycji narodowych w dziedzinie metalu 

artystycznego, w szczególności techniki gorącego emaliowania biżuterii.  

Głównym celem imprezy artystycznej jest: 

• wsparcie rozwoju i promowanie sztuki artystycznego emaliowania w Ukrainie; 

• wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez zaangażowanie jej w zajęcia 

praktyczne i warsztaty ze wspomnianej wyżej techniki; 

• pomoc w opanowaniu umiejętności i zdolności artystycznych w czynności 

praktycznej najnowszych technik gorącego emaliowania metali; 

• umacnianie porozumienia się i wzbogacania się w dziedzinie sztuki użytkowej; 

• budowanie więzi kulturalnych między państwami poprzez organizację tego 

wydarzenia artystycznego na terenach Ukrainy, Polski, Słowacji; 

• promocja wartości europejskich. 

Główne wsparcie w organizacji tej imprezy artystycznej w Polsce i Słowacji 

zapewnia Międzynarodowa Fundacja «Braterstwo» (Małopolska fundacja przyjaźni 

Polsko-Ukrainsko-Słowackiej), przy wsparciu Prezesa Fundacji Vładysłava Krejci 

oraz Przewodniczącego Rady Fundacji Henryka Czarnego. W lutym 2022 roku w 

ramach tego wydarzenia artystycznego w Polsce w galerii Centrum Kultury w 

Krynicy Zdroju zostanie zaprezentowana wystawa prac powstałych podczas pleneru 

emaliowanego w mieście Kosiw (Ukraina). 

 W ramach pleneru 29.10.21 o godzinie 10:00 w auli KIPDM LNAM odbędzie 

się Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pod tytułem: «Gorąca emalia 

jako wkładka dominująca w dziełach sztuki użytkowej». Podczas konferencji gość 

specjalny imprezy artystycznej, znany jubiler-emalier Roin Chucydze (Gruzja) 

zaprezentuje własne prace wykonane w technice emalii witrażowej, zapozna 

uczestników z tradycjami gruzińskich minankari. 

W ramach pleneru 29.10.21 o godzinie 10:00 w auli KIPDM LNAM odbędzie 

się międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pod tytułem: «Gorąca emalia 

jako wkładka dominująca w dziełach sztuki użytkowej». Podczas konferencji gość 

specjalny imprezy artystycznej, znany jubiler-emalier Roin Chucydze (Gruzja) 

zaprezentuje własne prace wykonane w technice emalii witrażowej, zapozna 

uczestników z tradycjami gruzińskich minankari. Otwarcie wystawy uczestników 

pleneru odbędzie się 30.10.21 o godzinie 14:00 w hali wystawienniczej KIPDM  

LNAM. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentów pracowni metalu 

artystycznego wspomnianego wyżej instytutu (kierownik – Oleg Garkus), uczniów 

szkoły gorącej emalii «Pracownia Słońca z Kijowa» oraz studentów college’u  
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zawodowego «Uniwersum» , Kijowskiego Uniwersytetu imienia Borysa Hrinchenko 

(kierownik – Alexandra Barbałat), studentów Wyżnickiego colleg’u sztuki użytkowej 

imenia W.Szkriblak (kierownik – Ivanna Sztefiuk). 

Pierwszy i jedyny w Ukrainie Międzynarodowy Młodzieżowy Plener Gorącej 

Emalii «BRATERSKIE SPOJRZENIE» – to swojego rodzaju kronika współczesnej 

kultury Ukrainy.  

 

 
Rys.1. Konkurs projektu badawczego Alexandry Barbalat «Złoty Gamajun»  

na temat: «Śladami ruskiej przeszłości»  

w wydarzeniach artystycznych «BRATERSKIE SPOJRZENIE»  

Krinica-Zdroj, Polska 2019 r. 

Dyplomy laureatów i zwycięzców otrzymali studenci  

Kosiwskiego Instytutu Sztuki Użytkowej LNAM (kierownik – O. Garkus),  

studenci Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego  

technologii i wzornictwa (kierownik D. Wydołob),  

studenci Wyżnickiego college’u sztuki stosowanej im. W. Szkriblaka (kierownik – I. Zadorożny), 

studenci Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenka (kierownik – A. Barbalat).  
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«MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY GORĄCEJ EMALII «BRATERSKIE 

SPOJRZENIE» DLADZIECI I MŁODZIEŻY W KRYNICY-ZDROJU» 

 

Słowa kluczowe: Braterskie Spojrzenie, warsztaty gorącej emalii, Pracownia Słońca, 

Krinica-Zdroj,Centrum Cultury. 

 

Międzynarodowy projekt «BRATERSKIE SPOJRZENIE» został zainicjowany 

w sierpniu 2012 roku w kurorcie Krynica-Zdrój (Polska). Organizatorami wydarzenia 

byli ORW «PANORAMA» oraz Fundacja Międzynarodowa «Braterstwo» 

(Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej), założycielami 

fundacji oraz pomysłodawcami w projektu są Vladislav Kreychi i Henryk Czarny. W 

ramach projektu (plener, wystawy, master klasy) między innymi zaprezentowana 

była kolekcja gorącej emalii znanych kijowskich jubilerów-emalierów – Alexandry 

Barbalat i Maksyma Stoliara, których to prace wzbudziły szczególne zainteresowanie 

publiczności. 

Podobnie w sierpniu 2013˗2014 wydarzenie artystyczne wspierane przez ORW 

«PANORAMA» oraz fundację «Braterstwo», znacznie poszerzono wystawę gorącej  

emalii, zaprezentowano także prace sztalugowe, miniatury i biżuterię wykonaną w 

powyższej technice (rys. 1). 

Od 2015 roku partnerem projektu została organizacja pozarządowa «Szkoła 

gorącej emalii Alexandry Barbalat «Pracownia Słońca» m. Kijów (Ukraina), która w 

centrum kurortu Krynica-Zdrój (Polska) tj. na krynickim deptaku, zorganizowała i 

poprowadziła specjalistyczne warsztaty techniki gorącej emalii dla dzieci i  

młodzieży. W tym też roku projekt «Braterskie spojrzenie» , uzyskał wsparcie 

Urzędu Miasta Krynica-Zdrój, które to wsparcie stało się stałym elementem projektu. 

Prace młodych artystów, wykonywane podczas pleneru, prezentowane są w 

galerii sztuki Centrum Kultury Krynicy-Zdroju. Od 2016 roku w ramach wydarzenia  

 

biuro.krynicagorska@interia.pl%20
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artystycznego zorganizowany został konkurs dla młodych talentów «Krynica jest 

piękna» (organizatorzy: Urząd Miasta Krynica-Zdrój, «Braterstwo» (Małopolska 

Fundacja przyjazni Polsko-Ukraińsko-Slowackiej, organizacja pozarządowa 

«Pracownia Słońca». 

Należy zauważyć, że w 2016 roku projekt był finansowany przez 

Województwo Małopolskie. Specjalistyczne warsztaty gorącej emalii dla młodzieży, 

prowadzone przez założycielkę organizacji pozarządowej «Pracownia Słońca» 

Alexandrę Barbalat, w centralnym miejscu Krynicy-Zdrój, tzn. na krynickim 

Deptaku, stały się corocznym, zyskującym dużą popularność wydarzeniem 

artystycznym. W okresie zimowym, w latach 2016˗2017, warsztaty gorącej emalii 

odbyły się także w ramach projektu «Spotkanie w Zimie». Miejscem wspomnianych 

warsztatów była  Pijalnia Główna, którą udostępniło na potrzeby projektu, 

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów stając się tym samym kolejnym podmiotem 

wspierającym to wydarzenie artystyczne. 

Wystawy prac młodych artystów, odbywają się corocznie w galerii Centrum 

Kultury Krynicy-Zdrój, już od 2016 roku. Przy wsparciu Restauracji-Galerii 

Dr.Goorvin w Winnicy (Ukraina), w ramach wystawy został ogłoszony konkurs o 

nagrodę sympatii widzów, jednym z laureatów tego konkursu została studentka 

Uniwersytetu Kijowskiego im. Borysa Hrinchenko O. Zawadska. 

W 2017 roku w galerii Centrum Kultury w ramach projektu «BRATERSKIE 

SPOJRZENIE», po raz pierwszy została zaprezentowała duża wystawa prac 

wykonanych wyłącznie w technice gorącej emalii, autorstwa uczniów pierwszej i 

jedynej w Ukrainie szkoły emalierskiej «Pracownia Słońca» z Kijowa oraz  studentki 

Uniwersytetu Kijowskiego im. Borysa Hrinchenko. Prace te wykonane zostały pod 

kierownictwem członkini NSHU [Narodowego Stowarzyszenia Artystów Ukrainy], 

jubilera-emaliera, kuratorki projektów artystycznych Fundacji «Braterstwo» w 

Ukrainie – Alexandry Barbalat.  

W wydarzeniach artystycznych «BRATERSKIE SPOJRZENIE» w latach 

2018˗2019 został zapoczątkowany konkurs projektu badawczego Alexandry Barbalat 

«Złoty Gamajun» na temat: «Śladami ruskiej przeszłości» dyplomy laureatów i 

zwycięzców otrzymali studenci Kosiwskiego Instytutu Sztuki Użytkowej LNAM 

(kierownik – O. Garkus), studenci Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego  

technologii i wzornictwa (kierownik D. Wydołob), studenci Wyżnickiego college’u 

sztuki stosowanej im. W. Szkriblaka (kierownik – I. Zadorożny), studenci 

Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenka (kierownik – A. Barbalat).  

Krótkotrwała przerwa w działalności projektu, miała miejsce w 2020 roku, z 

powodu pandemii wywołanej przez Covid-19. Mamy nadzieję, że w 2022 roku  
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ponownie wznowimy, zainicjowany blisko 10 lat temu i cieszący się dużą 

popularnością, międzynarodowy projekt artystyczny dla młodzieży «BRATERSKIE 

SPOJRZENIE» Jest nam niezmiernie miło, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom 

możemy działać na Ukrainie, realizując tak wspaniałe wydarzenie artystyczne jak 

pierwszy i jedyny w Ukrainie Międzynarodowy Młodzieżowy Plener Gorącej Emalii 

«BRATERSKIE SPOJRZENIE», który będzie nazywany w Ukrainie 

«БРАТЕРСЬКИЙ ПОГЛЯД» . Traktujemy to jako krok na drodze do pocovidowej 

normalności oraz szansę na ciągłe rozwijanie naszego projektu. 

 

 
Rys. 1. Otwarcie wystawy «BRATERSKIE SPOJRZENIE» 

Ekspozycja gorącej emalii w 

ORW «PANORAMA» 

Krinica-Zdroj, Polska 2014 r. 

(fotoreportaż Monika Gruszewiez) 
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«MY WORK IS INFLUENCED BY TRADITIONAL PRACTICES BUT IS 

THOROUGHLY CONTEMPORARY IN DESIGN AND TECHNIQUE» 

 

Keywords: artistic hot enamel on silver, copper, gold, aluminium, iron 

 

A work with metals like silver, copper, gold, aluminum, iron, lead and its 

various alloys. I have extensive experience of manufacturing processes including 

etching, chasing, repousse, filigree work, vitreous enamelling techniques, metal 

colouring and patination methods (Il.1). My studies to date have opened up the world 

of various styles, techniques and methods in both Metal Work and Enamel Jewellery 

to me and also have been gaining inspiration from painting, textiles, ceramics and 

other art forms. My work is influenced by traditional practices but is thoroughly 

contemporary in design and technique and my overall approach fuses many different 

elements of jewellery design from both the past and the present. I am very motivated 

to continue to develop my own language of expression as an artist and seek to do this 

through my original integration of traditional craft with progressive interpretation. 

 

 
Il. 1.  Salgaonkar Meghan 

Nacklace «Merry I»  

Serigraphy on Decal Jewellery on copper, silver 2018 

 

 
 

salmeghan@gmail.com
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«ЕМАЛЬЄРНА ШКОЛА МАЙСТЕРНЯ СОНЦЯ – ПЕРША І ЄДИНА В 

УКРАЇНІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА» 

 

Ключові слова: Майстерня Сонця, майстер-класи гарячої емалі, виставки 

гарячої емалі, гаряча емаль для молоді. 

 

Старовинне, рідкісне, шляхетне і вічне мистецтво, народжене вогнем, 

потребуюче  від майстра значних духовних зусиль на шляху його опанування. 

Сьогодні, як і багато століть тому, практикується лише поодинокими 

художниками-майстрами, зокрема і в ювелірній галузі. Перманентне 

випробування матеріалом відкриває безліч секретів, котрі у кожного майстра 

свої, напрацьовані роками, шляхом постійного експерименту.  

Гаряча емаль одна із небагатьох технік, в якій виконати копію власного 

твору неможливо, а за складністю виконання відноситься до найскладніших.  

Саме тому, емалеві мініатюри високо цінувались протягом багатьох століть, 

завжди були надбанням вищих прошарків суспільства та держави, майстри 

котрої створювали подібні вироби. 

Варто звернути увагу і на те, чому майстри Візантії, працюючи над 

нетлінними шедеврами християнської тематики, котрі значно вплинули на 

розвиток мистецтва Київської Руси, широко використовували саме гарячу 

емаль у поєднанні із золотом. Тому що дана технологія сполуки кольорової 

скломаси із металом у Середньовіччі якнайкраще асоціювалася із біблійною 

характеристикою Небесного Єрусалиму, що описав Апостол Іоанн Богослов у 

своєму одкровенні («…» – а місто було чисте золото – «…» – подібне до 

чистого скла – «…») 

Техніка художньої гарячої емалі в Україні переживає активний етап свого 

оновленого розвитку. Прийоми, котрі використовували емальєри Стародавніх  
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Єгипту, Ірану, Риму, Греції, Візантії, Київської Русі, сьогодні знаходяться у 

стані вдосконалення, а деякі лише на початкових етапах свого оновленого 

розвитку. Створення робіт у техніці гарячої емалі – складний і кропіткий 

процес, потребуючий від майстра значних духовних зусиль, спеціальних знань і 

навичок. Багаторазовий випал виробу у спеціальній муфельній печі за 

температури від 600°C–850°C народжує мистецтво, котре віками зберігає 

яскравість кольорів. Дивовижні і неповторні твори, виконані у техніці гарячої 

емалі з часом лише набувають цінності. 

Перша і єдина в Україні дитячо-юнацька емальєрна школа «Майстерня 

Сонця» була заснована ювеліром-емальєром Олександрою Барбалат. Має на 

меті відродження і популяризацію даного мистецтва на території України, щоб 

завдяки талановитим рукам юних художників велична історія нашої держави та 

її культурне і мистецьке надбання не згасали, а продовжували жити у 

сучасному світі.  

Навчаючи шляхетному мистецтву гарячої емалі, «Майстерня Сонця» 

допомагає розкриттю і розвитку творчих здібностей обдарованої молоді, сприяє 

взаєморозумінню і взаємозбагаченню у галузі декоративно-прикладного 

мистецтва, виховує естетичне ставлення до історії мистецтв, філософії. 

Підтримує обдарованих дітей за рахунок залучення їх до занять з 

образотворчого мистецтва. Популяризує європейські цінності, зміцнює 

культурні зв'язки між державами шляхом організації і участі у спеціалізованих 

міжнародних мистецьких заходах, проводячи міжнародні майстер-класи гарячої 

емалі. 

З 2015 року твори юних вихованців «Майстерні Сонця» неодноразово 

експонувалися у країнах ЄС: Австрії, Польщі, Словаччині. Щорічні 

спеціалізовані майстер-класи гарячої емалі для молоді від «Майстерні Сонця» 

відбуваються у рамках головної ювелірної події року «Ювелір Експо Україна» 

(м. Київ). У 2020 ˗2021 роках виставки учнів «Майстерні Сонця» з успіхом 

пройшли у Вінницькому обласному художньому музеї (м. Вінниця), «Арт-

галереї у Садах Перемоги" (м. Одеса). У жовтні 2021 року під час Першого і  

єдиного в Україні Міжнародного молодіжного емальєрного пленеру 

«BRATERSKIE SPOJRZENIE» (м. Косів), юні майстри створили дивовижну 

серію робіт у техніці гарячої емалі котра протягом 2022 року буде 

експонуватися в Україні та за її межами (рис 1). 

У своїх нотатках порівнюючи різні види мистецтв, відомий Леонардо да 

Вінчі зазначав, що випалена у вогні емаль довговічніша навіть за бронзову  
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скульптуру. На відміну від бронзи, котра із часом темнішає, емаль віками 

зберігає яскравість кольорів, залишаючись нескінченно різноманітною. 

 

 
Рис. 1. М. Столяр учениця емальєрної школи 

«Майстерня Сонця» 

Фрагмент роботи «Карпатський джаз» 

 виконаної в рамках емальєрного пленеру  

«BRATERSKIE SPOJRZENIE» у м. Косів 2021 р.в. 

Свинцева жила, прийом «сraquelure» у гарячому емалюванні. 

Викладач О. Барбалат 
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«ТЕХНІКА ГАРЯЧОЇ ЕМАЛІ У ТВОРАХ ВИХОВАНЦІВ ЮВЕЛІРНОЇ 

МАЙСТЕРНІ КОСІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОГО ТА 

ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА ЛНАМ» 

 

Ключові слова: гуцульська орнаментика, гаряча емаль ,декоративно-прикладне 

мистецтво Гуцльщини. 

 

Як відомо на Гуцульщині у виробах декоративно-прикладного мистецтва 

не використовувалась техніка нанесення гарячої емалі, ця технологія була  

невідомою для гуцулів. Власне через брак інформації, інструментарію та 

матеріалів, складних умов проживання горяни не могли використовувати 

складні та енергоємні технології при виготовленні виробів із металу. Але 

багатство форм, декору народного мистецтва на Гуцульщині говорить нам про 

те, що потрібно розширювати спектр технік обробки та декорування виробів із 

металу та вносити до мистецької спадщини регіону нові методи декорування.  

То ж  у наш час маючи можливість створити щось нове на базі 

традиційного мистецтва було б не виправдано не впровадити у навчальну 

програму на відділі художнього металу вивчення техніки гарячої емалі та 

поєднання її із традиційною орнаментикою що використовувалась на 

Гуцульщині. 

Так у навчальній програмі  на третьому курсі відділу художнього металу 

з’явилось два завдання об’єднані  однією  утилітарною функцією,  але різні за 

наповненням. Це створення композиції кулонів із гарячою емаллю: 

1 кулон на основі стилізації комах, риб, птахів, тварин методом 

спрощення, узагальнення, пошуку кольорових плям та співвідношень (рис.1); 

2 кулон на основі трансформації традиційної орнаментики Гуцульщини. 

Де за першоджерело береться декор із виробів декоративно-прикладного 

мистецтва не обмежуючись тільки металом, це˗ декор виробів із дерева,  

ollko73@ukr.net%20
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кераміки, ткацтва, писанкарства, вишивки. Вводячи у композиційні схеми 

орнаменти виробів декоративно-прикладного мистецтва Гуцульщини під 

техніку гарячої емалі, створюються вироби нові за образним наповненням, які 

водночас є сучасними та традиційними. 

У подальшому така практика вивчення та поєднання знань і навичок 

дозволяє студентам при виконанні дипломної роботи використати набутий 

досвід та створювати твори декоративно-прикладного мистецтва характерні 

традиційному мистецтву на Гуцульщині. 

 

 
Рис. 1. О. Захарків ІІІ курс відділу художнього металу 

КІПДМ ЛНАМ. 

Кулон із стилізованими комахами. 

Латунь, лиття, виїмчаста гаряча емаль 

Викладач О. Гаркус 
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Одна із вишуканих та ошатних технік, яку використовують митці-ювеліри 

є техніка гарячих емалей. В цілому це не одна техніка, а має кілька відмінних за  

своєю сутністю та технологією виконання «сестер». Ці техніки емалювання є 

надзвичайно цікавими, відносно складними через свої «примхи», але 

відкривають широкий спектр унікальних можливостей у створенні як 

ювелірних прикрас так і ряду творів декоративно-прикладного та 

образотворчого характеру. 

У стінах Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені 

Василя Шкрібляка на спеціалізації «художня обробка металу (ювелірна 

справа)» техніки гарячої емалі вивчаються та практично застосовуються. 

Оволодіння даними техніками, з елементами практичного засвоєння 

відбувається в процесі вивчення дисципліни «Технології». В процесі вивчення 

передбачається засвоєння теоретичних положень технологій гарячих емалей та 

практичне виконання ряду  елементів із використанням вищезгаданих технік. 

Нажаль, у зв’язку зі змінами у навчальних планах та програмах, зменшенні 

кількості академічних годин, дані техніки поглибленого вивчення не мають, 

крім того, матеріальна база, для вивчення даних технік, також потребують 

постійного оновлення.  

Але, не зважаючи на певні труднощі, інтерес до вивчення технологій 

гарячої емалі, у студентів коледжу, зростає. Час від часу емалі з’являються у  
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тематиці випускних, дипломних робіт студентів, що говорить про актуальність 

та підвищений інтерес до використання даних технік у сучасних виробах. У  

більшості випадків для розкриття художнього образу та задуму студенти 

коледжу використовують «фініфть» (рис.1) (гарячі живописні емалі), 

перетинчасті та виїмчасті емалі. Звичайно, спектр виробів з емалями міг би 

бути більшим, але використання даних технік вимагає досвіду роботи і 

практики,  відповідного обладнання, а також знання всіх «примх» матеріалу. 

Серед виробів, які зберігаються у фондах музею Вижницького коледжу, можна 

побачити жіночі ювелірні прикраси із емалями, нагороди та інші ужиткові 

вироби різних років виконання. Кожен твір, який виконаний студентами із 

використанням даних технік, заслуговує на увагу глядача та вирізняється 

високою майстерністю виконання відповідного рівня. Студенти, які виконали 

твори з емалями, у своїх  

роботах намагались опиратись на кращі зразки українського емальєрного 

мистецтва, вивчати твори минулого та творчість сучасників, тим самим 

примножуючи культурну спадщину українського народу. Чимало випускників 

коледжу продовжують працювати використовуючи у своїй творчості техніки  

гарячої емалі, і те «зерно» закладене у стінах навчального закладу – не пропало 

дарма, що дає надію на подальший розвиток емальєрного мистецтва в Україні. 

 

 
Рис. 1. І. Задорожний. Фрагмент «фініфті» 

ХХ ст.  Срібло, філігрань, живопис по емальованій поверхні. 

Колекція музею Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва  

ім. В.Шкрібляка. 
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Вінницький обласний художній музей, функціональне призначення якого 

полягає у науковому осмисленні, комплектуванні, збереженні, реставрації, 

професійному вивченні і дослідженні мистецьких колекцій, заснований 

наприкінці 1987 року. Його збірка – це понад 12 тисяч  музейних предметів 

(живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво (у тому числі й предмети 

зі вставками, виконаними у техніці гарячої емалі), археологія та ін. Серед них  

–  «колекція Марії Щербатової» (твори західноєвропейського мистецтва XVII–

XIXст., російського – XVIII–XXст.), фонд українського образотворчого 

мистецтва XIX–XXI ст. (у тому числі 29 робіт Петра Холодного) та найбільше 

зібрання барської кераміки в Україні.     

Постійна експозиція закладу створена згідно з критеріями, які визначають 

поняття музейної експозиції: фондові предмети та науково-допоміжні фондові 

матеріали, виставлені для публічного огляду на тривалий термін, складають 

цілісну предметно-просторову систему і об’єднані єдиним науковим і художнім  

задумом. Це стосується й змінних виставок, які проходять в експозиційних 

залах нашого закладу. 

У червні 2020 року Вінницький обласний художній музей вперше на 

теренах нашої країни презентував виставку творчих робіт учнів Першої і єдиної  

в Україні дитячо-юнацької емальєрної школи Олександри Барбалат «Майстерня 

Сонця» в рамках Міжнародного арт-проєкту «Мистецтво, народжене вогнем».    

На виставці було представлено 54 роботи (техніки живопису на воді 

«ебру», проекти візантійської мозаїки), серед яких було 9 мініатюр, виконаних 

у техніці художньої гарячої емалі. Складність створення музейної експозиції  
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полягала у тому, що роботи були виконані учнями різної вікової категорії, 

багатоманітністю сюжетів, тощо. 

Акцентувати увагу відвідувачів саме на емальєрних творах вдалося 

завдяки їх розміщенню на білих планшетах розміром 60х60 см у центрі 

виставкової експозиції. Як виявилося, більшість відвідувачів – як українських, 

так і закордонних – взагалі не знайома із технікою гарячої емалі, що є 

проблемою для усвідомлення усієї складності даного процесу, котрий 

унеможливлює створення копії роботи. Кураторська екскурсія Олександри 

Барбалат та майстер-клас, котрі відбулися після відкриття виставки, мали 

велике значення для ознайомлення гостей та відвідувачів музею із цією 

дивовижною технікою та ще один крок до її популяризації в Україні. 

Враховуючи попередній досівд, навесні 2021 року у тій самій виставковій 

залі музей презентує другу виставку учнів емальєрної школи «Майстерня 

Сонця» в рамках Міжнародного арт-проєкту «Мистецтво, народжене вогнем». 

На ній було представлено майже 60 робіт, виконаних  виключно у техніках 

художньої гарячої емалі: перетинчаста художня емаль на міді і сталі,  виїмчаста 

одночасно із застосуванням прийомів графті в емальєрній справі, живописна 

емаль тощо, розміром від 4х5 см до 30х40см., За кілька днів після відкриття 

була створена друга експозиція, в іншому музейному просторі – довгому 

вузькому залі з великими вікнами, які пропускають пряме сонячне світло. Що 

сформувало тісний контакт між глядачем та емальєрними  творами. 

Центральне місце експозиції посіли роботи учнів старшої вікової 

категорії (перетинчасте декорування скла, «ебру», свинцевий дріт, емаль) 

розміром 30х40 см. Між ними на розташованих у вигляді ромбів планшетах 

були розміщені твори учнів середньої вікової категорії. Роботи наймолодших 

учнів (5-7 років) були розміщені у нижній частині експозиції на горизонтально 

розташованих кольорових планшетах. Саме таке розміщення творів 

забезпечило високий схвальний відгук як від професіональних митців, так і від 

численних відвідувачів виставкового проєкту. 

Хочемо наголосити, що подібні виставкові експозиції вимагають 

обов’язкових спеціальних екскурсій. На нашу думку також  було б доречно  

організовувати виставки творів,  виконаних в техніці гарячої художньої емалі, 

доповнені музейними експонатами образотворчого мистецтва. 
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З давніх часів і по нині одним із ефективних засобів увиразнення форми в 

ювелірному мистецтві залишаються техніки художніх емалей, що виділяються 

з-поміж інших принципів формотворення живою енергією кольору, звучать 

багатогранною експресією, чи чіткою графічною довершеністю декору. 

Різноманітність художньо-технологічних процесів та особливостей технік 

художніх емалей відкривають для сучасних художників-ювелірів безмежне 

поле для творчого експериментаторства, відродження традицій визнаних 

світових та вітчизняних майстрів, дослідження та впровадження в творчий 

процес інноваційних методів ексклюзивних технологій.  

Широкий діапазон технологічних можливостей основ та нюансів технік 

художнього емальєрства формує потужній арсенал виразних засобів 

формотворення в сучасному ювелірстві, що вирізняється специфікою технічних  

прийомів перетинчастої, виїмчастої, вітражної, живописної (фініфті) та по 

гільйошованій поверхні емалей.  

Традиції гарячої емалі ідуть з часів давнього Єгипту, Візантії, Київської 

Русі та цим самим ідентифікують емальєрство як давню культурно-мистецьку 

спадщину українського народу у світовому контексті. Власне і логічно, що 

нинішнє відродження та трансформація традицій емальєрства, а також  

впровадження інновацій у формотворчі процеси сучасного ювелірства 

слугують красномовним засобом відтворення художнього образу та є  
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актуальними для художніх практик і мистецтвознавчих досліджень в означеній 

царині.   

Українські художники-ювеліри, що як правило базуються на традиціях та 

досвіді майстрів попередніх поколінь завжди перебувають у різнобічному 

процесі технологічних експериментів, креативних підходів та методів пошуку 

новаторських вирішень композиційних та формотворчих завдань, пошуку 

авторської мови емальєрства в сучасному ювелірстві.  

Серед українських художників сучасного авторського ювелірного 

мистецтва, що є активними дослідниками особливостей технік художніх 

емалей, внесли вагомий вклад та продовжують розвиток вітчизняного 

емальєрства виділяється ряд представників різних поколінь та регіонів, 

зокрема: В. Хоменко (м. Київ), С. Вольський (м. Львів), А. Шерстюк (м. 

Берлін), О. Мірошніков (м. Львів), М. Руснак (м. Чернівці), Ш. Пержан (м. 

Чернівці), К. Кравчук (м. Чернівці), О. Барбалат (м. Київ), М. Столяр (м. Київ), 

В. Лєсогор (м. Київ), В. Дицьо (м. Одеса), Д. Мамчур (м. Хмельницький), О. 

Гаркус (м. Косів), А. Савчук, О. Савчук (м. Кам’янець-Подільський), брати 

Кочути (м. Ужгород), М. Котельницька (м. Львів), та багато інших. 

Арсенал технік художньої емалі та їх художня мова є широким та 

значимим як у технологічному плані так і в якості матеріалу стоять в одному 

ряду з найважливішими традиційними класичними техніками ювелірства, які є 

основою ручного моделювання та виділяються специфікою мови 

формотворення (гравіювання, карбування, дифування), а також обробки й 

використання коштовних та напівкоштовних каменів, що вирізняються не  

тільки своїми фізичними властивостями, але й художніми якостями кольору, 

світла, полиску тощо.  

Вирішальні можливості застосування технологій художньої емалі як мови 

формотворення в сучасному ювелірному мистецтві мотивовані не лише 

ситуацією, що спонукає до відродження колись май забутих технік гарячої  

емалі в нашій державі, але й бурхливим розвитком емальєрства в міжнародному 

арт-просторі. 
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«НАЛАГОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ІЗ ЗАКОРДОННИМИ 
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твори мистецтва. 

 

Побудова культурних зв’язків України з іншими народами світу відіграє 

важливу роль у розвитку соціального та економічного життя держави. Такі 

зв’язки є важливою складовою культурної дипломатії, що включає в себе 

«обмін ідеями, інформацією, творами мистецтва та іншими компонентами 

культури між державами і народами з метою зміцнення взаєморозуміння. 

Галузь культурної дипломатії в Україні мало розвинена, саме тому дослідження 

даної теми лишаються актуальними і сьогодні. 

Для побудови якісної культурної співпраці України варто звертатися до 

Стратегії Європейського Союзу 2016 року щодо розвитку міжнаціональних 

культурних відносин. Зазначена Стратегія передбачає наступні цілі: підтримку 

культури як рушія сталого соціального та економічного розвитку; просування 

культури та міжкультурного діалогу заради мирних відносин між спільнотами; 

посилення співпраці в галузі культурної спадщини.  

Українські митці, дослідники культури та мистецтва, тощо, слідують 

зазначеним стратегічним цілям з метою посилення ролі України у культурній 

співпраці з іншими країнами світу. Нині вітчизняне мистецтво є полем 

можливостей для формування образу України як творчої, активної, динамічної 

держави, що має потенціал і перспективи, дивиться в майбутнє, 

переосмислюючи минуле, говорить сучасною та актуальною мовою, є  
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відкритою і цікавою для світу. Мистецтво є важливим елементом міжнародного 

престижу і визнання України, закріплення її ролі як рівноправного та 

спроможного гравця на культурній мапі світу.  

Українські митці мають значні досягнення в образотворчому мистецтві. 

Багатовікова історія становлення та розвитку декоративно-прикладного 

мистецтва, як виду образотворчого мистецтва, в Україні та світі, свідчить про 

необхідність обміну досвідом задля поширення кращих практик та технік між 

країнами світу. Наприклад, історія емальєрства на території України сягає ще 

стародавніх часів існування «скіфської культури» (рис. 1). Протягом тисячоліть 

техніки змінювалися, вдосконалювалися, фахівці даної справи знаходили свої 

унікальні методики. Сьогодні для поширення мистецьких надбань варто 

використовувати інструменти розвитку мистецької культурної дипломатії, 

налагоджувати міжнародні зв’язки, тощо, для формування позитивного іміджу 

України та українських митців на світовому рівні. Також це сприятиме 

вивченню закордонних практик у декоративно-прикладному мистецтві 

українськими дослідниками. Збільшення кількості іноземних  публікацій, 

виступів, участі українських науковців, культурних діячів, експертів у 

міжнародних проектах, семінарах та конференціях, організації поїздок для 

обміну досвідом в інші країни, тощо, – усе це можливо за умови розбудови 

партнерських зв’язків із закордонними партнерами. Зазначені інструменти 

сприятимуть популяризації України, як країни, яка має свої розвинені культуру 

та мистецтво, а також готова ділитися з усім світом своїми надбаннями. 

 

 
Рис. 1. Вцілілий фрагмент гарячої емалі зі «Скіфської пекторалі» 

IV ст. до н.е. Золото, гаряча емаль по рельєфній поверхні. 

Скарбниця Національного музею історії України 



ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ТЕМУ «ГАРЯЧА 
ЕМАЛЬ В ЯКОСТІ ДОМІНУЮЧОЇ ВСТАВКИ У ТВОРАХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА» 

© АВТОРИ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ © КІПДМ ЛНАМ 29 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ 

24 

 

 

 

 

Удовиченко Ірина 

 

 

 

Старша наукова 

співробітниця Скарбниці 

Національного музею  

історії України 

Київ, Україна 

iryna_udovychenko@ukr.net 

 

«ТВОРИ ГАРЯЧОЇ ЕМАЛІ В КОЛЕКЦІЇ СКАРБНИЦІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» 
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Серед експонатів колекції Скарбниці є група предметів декорованих 

гарячою емаллю. Найдавніші дотичні до теми експонати музею датуються V ст. 

до н.е. Це сережки, знайдені в кургані №13 поблизу с. Мар’ївка Запорізької обл. 

На колоноподібну основу напаяні плоскі пластинки, які утворюють трикутні 

чарунки, заповнені склоподібною масою (glasspaste) блакитного кольору.  

Блакитна емаль використана в декорі найвідомішого експоната музею – 

скіфської золотої пекторалі з кургану Товста Могила (IV ст. до н.е.). В 

середньому ярусі прикраси є рештки емалі, якою були покриті пелюстки. Для 

виготовлення квітів ювелір окремо вирізав із золотого листа кожну пелюстку, 

надавав форму, а на край припаював тонкий рубчастий дріт. Такий метод 

декорування називається емалюванням рельєфної поверхні.  

В давньогрецькому ювелірному мистецтві найбільш поширеною була 

емаль синього та зеленого кольору з доповненням чорного та білого. 

Прекрасним зразком ювелірного мистецтва IV ст. до н.е. є золоті сережки у 

вигляді сфінксів з кургану Старший брат (с. Огоньки, Крим). Ювелір майстерно 

змоделював голову сфінкса: вона прикрашена стефаною зі сканим рослинним 

орнаментом, заповненим синьою і зеленою емаллю. До головного убору 

припаяна пластинчата дужка з подвійною розеткою, пелюстки якої також 

заповнені емаллю синього і зеленого кольорів. Така ж емаль чергується в  
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елементах, якими декоровано постамент. У вушках сфінкса – круглі сережки з 

емаллю.  

Наступниками давньогрецьких майстрів стали візантійські ювеліри, які 

розвивали, вдосконалювати техніки, зокрема техніку гарячої емалі. В добу 

Середньовіччя особливого розквіту зазнала техніка перетинчастої емалі.  Ця 

емаль з Візантії прийшла на територію Київської Русі й отримала першість в 

декорі коштовних прикрас. Ефектна перетинчаста емаль  відповідала 

ідеологічним потребам того часу: звеличення влади імператора, який вважався 

уособленням бога на Землі. 

До князівського парадного вбрання належить комплект прикрас ХІІ 

століття, знайдених біля с. Сахнівка (Черкаська обл.). В техніці перетинчастої  

емалі декоровано діадему (рис.1), барми, рясна, колти. Зображення виконані з 

великою майстерністю тонкими частими, симетрично покладеними 

перегородками.  В кольоровій гамі переважають чорний, синій, червоний, білий 

кольори.  

Найбільша кількість експонатів з емаллю в колекції Скарбниці – емалі 

XVII – XIX століть. В цей період була поширена живописна емаль. Для неї 

часто вживають термін фініфть, хоча в часи Середньовіччя так називали всі 

емалі (з гр. «фінгітіс» – «світлий, блискучий камінь»). В XVII ст. французький 

ювелір Жан Тутен винайшов вогнетривкі емалеві фарби, які дали змогу 

розписувати вироби пензлем. Українська емаль розвивалася під впливом 

західноєвропейської, емальєрні центри були в різних містах України, зокрема в 

Києві, де у ХVІІІ ст. діяла майстерня Києво-Печерської лаври з виготовлення 

фініфті.  

 В колекції Скарбниці НМІУ гаряча емаль використана в декорі потирів, 

митр, Євангелій, палиць. Також в музеї зберігається близько тисячі окремих 

дробниць – металевих пластин, якими прикрашали різні вироби світського та 

церковного ужитку. В палітрі українських емальєрів переважають рожеві, 

бузкові, жовті, блакитні та вишневі фарби. Інколи зображення розміщені на 

теплому темно-коричневому тлі. Переважна більшість сюжетів у колекції 

музею – це зображення святих та біблійних сюжетів. 

В експозиції музею представлено парчеву митру з дещо примітивним 

емалевим зображенням Іллінської Богоматері. Митра датується  XVII ст. і 

належала митрополиту чернігівському Феодосію Углицькому. В XVII ст. 

створена і золота панагія (панагія – невелика іконка, яку носять архієреї на 

грудях), де на звороті розписною емаллю передані образи Богородиці, святих, 

херувимів та рослинні мотиви. Прикладом використання у XVII ст. техніки  
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емалі по литву та карбованому зображенню є потир і дискос, які у 1686 р. були 

подаровані гетьманом Іваном Самойловичем Києво-Печерській лаврі. 

Фініфтеві дробниці із зображеннями Ісуса Христа, Богоматері та святих 

використав в декорі срібного позолоченого потиру XVIII ст.. відомий київський 

золотар Іван Равич. Ім’я майстра, який створив дробниці, не відоме, як і в 

більшості інших експонатів з емалями того часу. Одним із винятків можна 

вважати Євангеліє 1764-1766 років: відомо, що три фініфтеві медальйони були 

створені київським майстром Волковедським Даміаном.  

Яскравим взірцем роботи українських майстрів XVIII ст. є золота митра. 

В її оздобі коштовне каміння та вісім вправно виконаних фініфтяних 

медальйонів. Центральний медальйон має зображення Антонія і Феодосія 

Печерських на фоні Успенського собору Києво-Печерської лаври.   

В колекції «Ювелірне мистецтво останньої треті ХХ – початку ХХІ століття» є 

кілька творів сучасних ювелірів, виконаних в техніці гарячої емалі. Це твори 

Віталія Хоменка (гарнітури «Червень», «Літній», «Ранкові луки», каблучка 

«Ніжність», брошки із серії «Агресивна перевага»), Володимира Друзенка 

(гарнітури «Вишневі хризантеми», «Адам і Єва», браслети «Сині хризантеми» і 

«Десна»), Олександра Кузнєцова (гарнітур «Салют»), Олександри Барбалат 

(плакетка «Тукан»), Ярослави та Бориса Паламарчуків (хрест). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент діадеми із сюжетом вознесіння Македонського 

XII ст. Київська Русь 

Золото, перетинчаста гаряча емаль 

Скарбниця Національного музею історії України 
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Роль вивчення основ ювелірного мистецтва, зокрема технологій  

художньої емалі у навчальному процесі здобувачів вищої освіти спеціальності 

декоративно-прикладного мистецтва («ДПМ»), й досі залишається 

недооціненою. Емальєрство – є одним із найбільш складних техніко-

технологічних процесів в ювелірному мистецтві. Велика собівартість 

матеріалів, енергетичних ресурсів, клопітка і виснажлива робота при підготовці 

та виготовленні емалевої поверхні ювелірного виробу, а також опанування та 

виконання усіх необхідних технологічних процесів передбачає якісну і 

системну підготовку майбутнього  

фахівця. 

Вивчення техніки гарячої емалі сприяє формуванню світогляду через 

розуміння і знання історії ювелірного мистецтва. Відтворює картину 

удосконалення технологічного тисячолітнього процесу емальєрної справи, що є 

потужною основою для аналізу та ефективного поступу сучасного українського 

ювелірства загалом. Аналіз технологічних особливостей, поєднання різних 

технік художньої емалі, а також уміння експериментально оперувати ними, 

сприяє подальшому розвитку здобувача як майбутнього художника-дизайнера 

ювелірної галузі.  
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Знання фізико-хімічних властивостей матеріалів, формує багаж 

відповідних практичних умінь і навичок, стає корисним у процесі творчих  

техніко-технологічних експериментів та науково-мистецтвознавчих 

досліджень. Варто акцентцвути увагу на достатньо широкому виборі матеріалів 

для гарячого емалювання і різноманітність запропонованих виробниками 

кольорів на сучасному ринку (рис.1). 

Необхідно підкреслити важливість застосування у процесі виготовлення 

ювелірних виробів матеріалів різних за фізико-хімічними властивостями, 

фактурами та текстурами. Зокрема техніки гарячої емаліі у поєднанні із такими 

органічними матеріалами як дерево, бівень мамонта, шкіра, тощо. 

Виходячи із вищенаведеного при підготовці майбутніх фахівців 

декоративно-прикладного мистецтва варто звернути увагу на необхідність 

більш детального вивчення та аналізу властивостей матеріалів котрі 

застосовуються у ювелірній практиці, серед яких належне місце займає 

художня гаряча емаль. Впроваджувати у навчальний процес результати 

найкращих здобутків світового декоративно-прикладного, зокрема ювелірного 

мистецтва. Активно застосовувати новітнє обладнання, та знання новітніх 

технологій. Також важливим є аналіз креативних ідей що безсумнівно буде 

корисним для загального поступу сучасного ювелірного мистецтва України у 

світовому контексті. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент палітри виробника гарячих емалей  

«Art Clay» Японія 
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