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«Текстильні інспірації» 
у Львівському Палаці 
мистецтв

Анотація. У Львівському Палаці мистецтв. У статті роз-
глядаються провідні тенденції та прикметні риси розвитку 
українського професійного арттекстилю, простежується 
якими шляхами він розвивається та з’ясовується які творчі 
завдання вирішують сьогодні митці. Важливим підґрунтям 
для дослідження стали мистецтвознавчі розвідки та статті 
науковців, зокрема, Т. Кари-Васильєвої, З. Чегусової, К. 
Гончар та інших.
Доведено, що арттекстиль є яскравим явищем в українсько-
му мистецтві сучасний текстиль та водночас є складною 
структурою, яка потребує ретельного вивчення. Важливим 
аспектом у розвитку цієї ділянки займають виставкові 
проєкти, що дають можливість аналізувати тенденції 
сьогодення.
Одним із таких заходів, що заслуговують на окрему увагу, 
є всеукраїнський мистецький проєкт «Текстильні інспі-
рації», який відбувся у Львівському палаці мистецтв у 
2018 році. Дослідження проводилося на основі аналізу 
творчих робіт професійних митців України. Проаналі-
зовано художньо-стильові особливості декоративних 
композицій, розглянуто прикметні риси авторської мови 
окремих художників.
Зазначено, що експоновані на виставці «Текстильні ін-
спірації» твори продемонстрували багатий арсенал тек-
стильних технік та матеріалів. Сучасних митців цікавлять 
проблеми пізнання властивостей і особливостей різних 
матеріалів, взаємодія об’єму, простору тощо. Текстильні, 
а часто й нетекстильні матеріали стають для художників 
важливим засобом експериментального пошуку. Наголо-
шується, що прикметною рисою сучасного арттекстилю 
є тактильність, яка має особливе значення і є так само 
важливою, як зір чи слух. Тактильні відчуття поряд із 
візуальними образами розширюють уявлення про світ, 
роблячи його більш об’ємним.
Зауважено також, що художній текстиль приваблює не 
лише митців-текстильників, а й художників, які працюють 
в інших видах творчості – кераміці, графіці, живописі. 

Експозиція «Текстильні інспірації» показала, що сьогодні 
змінюються загальні принципи розуміння текстильного 
мистецтва. У декоративних композиціях простежується 
сучасна креативна авторська трансформація традиційних 
технік та матеріалів.

Ключові слова: арттекстиль, виставка, митець, традиції, 
тактильність, інтерпретація.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та актуальність дослідження. Сучасна 

українська мистецтвознавча наука позначена 
глибоким переосмисленням і узагальненням 
широкого кола явищ декоративного мистецтва, 
важливою складовою якого є професійний арт-
текстиль. Сучасний український текстиль є 
складною структурою, яка потребує ретельного 
вивчення. Важливим та актуальним аспектом 
у розвитку цієї ділянки є виставкові проєкти, 
що дають можливість простежити та проана-
лізувати провідні текстильні тенденції сього-
дення. Одним із таких заходів, що заслугову-
ють на окрему увагу, є артпроєкт «Текстильні 
інспірації», який відбувся у Львівському Пала-
ці мистецтв 2018 року. 

Зв’язок з науковими та практичними за-
вданнями. Дослідження проводилося у кон-
тексті мистецтвознавчих розвідок у царині 
професійного декоративного мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ін-
формацію про виставкові текстильні проєкти у 
ЛПМ та аналіз провідних тенденцій арттексти-
лю знаходимо в численних каталогах виставок, 
вступних статтях, а також різноманітних ре-
цензіях і дописах мистецтвознавців. 

Вагомим джерелом інформації при напи-
санні статті став каталог експозиції «Текстильні 
інспірації», який містить текстовий та візуаль-
ний матеріал про концепцію виставки, автор-
ські мотто та фотографії творчих робіт [4]. Крім 
того, важливим підґрунтям стали мистецтвоз-
навчі розвідки Т. Кари-Васильєвої, З. Чегусової, 
К. Гончар та інших авторів, які досліджували 
певні аспекти текстильного мистецтва на різ-
них етапах його розвитку [1-2]. Інформативною 
базою для написання статті були також особи-
сті бесіди з авторами.

Невирішені частини загальної проблеми. 
Творчість авторів, які представили свої твори 
на виставковому проєкті «Текстильні інспіра-
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ції» до сьогодні не була належним чином ви-
вчена та потребує комплексного мистецтвоз-
навчого аналізу та узагальнення. Принципове 
наукове значення та особливу актуальність 
має вивчення візуального матеріалу з метою 
виявлення композиційних, технологічних і 
сюжетно-тематичних якісних характеристик 
арттекстилю на сучасному етапі. 

Отже, мета статті – на основі художньо-
го проєкту «Текстильні інспірації» дослідити 
провідні тенденції українського арттекстилю 
та проаналізувати творчість сучасних митців, 
які працюють у цій ділянці.

Новизна публікації полягає у тому, що 
артпроєкт «Текстильні інспірації» не був пред-
метом окремого мистецтвознавчого дослі-
дження, а твори багатьох художників аналізу-
ються вперше.

Виклад основного матеріалу. Сучасний про-
фесійний текстиль посідає особливе місце у 
контексті декоративного мистецтва України: 
він є динамічним і перебуває у стані постій-
них експериментальних пошуків. У сучасних 
умовах трансформації мистецьких течій та 
явищ митці, які працюють в арттекстилі, праг-
нуть показати розмаїтість художніх концепцій 
та нові форми їх репрезентування. Текстильні 
досягнення експонуються на різноманітних 
збірних і персональних виставках, щорічних і 
періодичних спеціалізованих експозиціях, ак-
ціях, проєктах, без яких уже неможливо уявити 
культурно-мистецьке життя нашого суспіль-
ства.

Ініціативу реалізації мистецьких проєктів, 
пов’язаних з діяльністю українських профе-
сійних митців, що працюють у художньому 
текстилі, упродовж тривалого часу підтримує 
Львівський Палац мистецтв.

Попри експонування творів арттекстилю на 
спеціалізованих виставках «Текстильний шал», 
«Текстилізм» [5-6], великих збірних експози-
ціях, таких як Осінній та Весняний Салони, з 
метою популяризації цього унікального виду 
декоративного мистецтва в ЛПМ були реалі-
зовані артпроєкти «Вересневі імпресії» (2015), 
«Львівська Зима» (2017), «Текстильні інспіра-
ції» (2018). У контексті цих виставок твори ху-
дожнього текстилю постають повноправними, 
а часом домінантними експонатами поряд з 
малярськими та графічними творами. 

Текстильні матеріали стають для художни-
ків важливим засобом експериментального 
пошуку. Декоративні ткані, розписні, колажні 
та інші текстильні композиції, які експону-
ються у виставкових просторах, показують не 
лише традиційні можливості арттекстилю, а й 
здатність адаптувати його мову до вираження 
сучасних проблем.

Особливої уваги заслуговує художній про-
єкт «Текстильні інспірації», який відбувся в 
ЛПМ 2018 р. (куратор О. Луковська). Метою за-
ходу було відродження та поширення давніх, а 
також творення нових текстильних традицій. 
Організатори намагалися заохотити молодих 
авторів до репрезентування авторських проєк-
тів, створити можливості творчої співпраці та 
обміну досвідом між різними поколіннями ху-
дожників. Важливим завданням проєкту було 
також продемонструвати широкий діапазон 
творчих пошуків професійних митців Украї-
ни, зокрема вихованців львівської текстильної 
школи [4]. 

Одним з позитивних аспектів проєкту було 
те, щодо до участі в ньому долучилися і вже 
знані художники, і студенти, а експоновані 
роботи відобразили певні сучасні мистецькі 
тенденції. Аналізуючи творчу практику, бачи-
мо, що у творчому пошуку для багатьох авто-
рів важливим є репрезентування українського 
культурного коду в просторі сучасного мисте-
цтва, тому звернення до народної творчості, 
особливостей художньої стилістики формотво-
рення стає неодмінним чинником творення 
їхніх композицій. Репрезентація народних тра-
дицій у новому трактуванні відбувається через 
використання різноманітних матеріалів, син-
тез прийомів і технік, нового образотворення.

Виставкові твори продемонстрували бага-
тий арсенал текстильних технік і матеріалів 

– традиційне ткацтво (гобелени Р. Фур, Е. Серпі-
онової), холодний та гарячий батік (У. Гриник 
«Зимовий вечір», Л. Демцю «Хризантеми»), ма-
лярство та вільний розпис на тканині (В. Дубо-
вик «Чорнослив. Фруктовий мікс», Н. Собо-
левська «Камуфляж»), вузликову техніку 
фарбування (О. Луковська «Сонячний вихор», 
О.  Борисенко «Пробудження»), промисловий 
друк на тканині (Г. Стеблій «Зимові рефлексії»). 

Серед експонатів були також твори М. Паз-
дрій, Д. Якимчук, Н. Винниченко, Л. Лупул, Л. 
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Богайчук, А. Голодецької, К. Ганейчук та інших 
авторів, які використовують так звані «автор-
ські» техніки та їх комбінування – аплікацію, 
колаж, клеєння, валяння, вишивання тощо.

Так, серію декоративних творів «Herbal» 
представила Л. Богайчук. Авторка вклеює у 
композиційну площину засушені стебла рос-
лин, квітів і навіть різноманітне насіння. Усі ці 
елементи, як доповнення, виглядають цілком 
природно та оригінально на продовгуватих 
лляних композиціях, колажованих з натураль-
них тканин із зображенням рослин.

Колекцію авторських батиків продемонстру-
вала А. Голодецька. З-поміж інших вирізняють-
ся декоративні композиції на шовку «Ковчег», 
«Моя сорочка». Шовкові твори А. Голодецької 
позначені вишуканим колоритом і компози-
ційною довершеністю.

Проєкт «Текстильні інспірації» показав, що 
сьогодні змінюються загальні принципи ро-
зуміння мистецтва, по-новому трактуються та 
переосмислюються традиції народного мисте-
цтва, простежується їхня сучасна креативна ав-
торська трансформація. Традиції не зникають 
з появою нових мистецьких напрямів, а співіс-
нують з ними в нових формах.

Прикметним для проєкту було те, що орга-
нізатори заходу поставили завдання зацікави-
ти текстильним мистецтвом професійних ху-
дожників інших видів творчості, які ніколи не 
працювали в текстилі. 

Варто зазначити, що широкі образно-плас-
тичні можливості арттекстилю ще в радянські 
часи приваблювали не лише художників з фа-
ховою освітою, а й живописців, графіків, а осо-
бливо художників-монументалістів, які вміло 
використовували саме його специфіку, про що 
свідчить творча практика.

Робота з тканиною у поєднанні з досвідом 
сучасних живописців, графіків, керамістів, ди-
зайнерів дала творчий сплеск мистецьких 
асоціацій, рефлексій та роздумів. Як зазначив 
учасник виставки, живописець і мистецтвоз-
навець В. Стасенко, «кожен вид мистецтва має 
свої секрети, прийоми, обмеження, своєрідний 
«опір матеріалу». Цей опір комусь стає непе-
реборною перешкодою, іншому – справжньою 
опорою. До незвичного матеріалу творець при-
ходить з власним досвідом, який намагається 
застосувати у новій ситуації» [4, с. 40].

Оригінальністю задуму вирізняється дип-
тих В. Стасенка «Яблуко. Ключик», основу якого 
складає сюжетна композиція із зображенням 
чоловічої та жіночої фігур. Хоча В. Стасен-
ко – живописець, його зацікавили властивості 
сучасного геотекстилю, який зазвичай вико-
ристовується у промисловості. За словами са-
мого автора, привабливістю цього матеріалу є 
його прозорість і текстура. Процес створення 
ескізів був досить тривалим, оскільки матеріал 
диктував свої умови. Додатковим завданням, 
яке ставив перед собою автор, було виконання 
доволі впізнаваної для себе роботи. У підсум-
ку В. Стасенко створив оригінальний диптих, в 
якому поєднано малювання з фактурністю фа-
бричної тканини.

Експресивністю живописної манери від-
значаються композиції О. Жеребецької «Іспан-
ський вечір» і О. Білобран «Натюрморт з фрук-
тами».

Так, О. Жеребецька малює на лляному по-
лотні яскраву абстрактну композицію, проте 
кольорові плями та мазки вона кладе не фарба-
ми, а текстильним волокном насичених черво-
них, синіх і жовтих барв. У своєму натюрморті 
О. Білобран акцентує на живописності різнома-
нітних тканин: гра лінії і кольору, стилізація 
форми, силуету та фактури тканини дозволяє 
створити оригінальний колаж. У результаті 
творчої інтерпретації мисткині створюють су-
часні авторські твори [4, с. 12].

Серед інших, слід відзначити також твори 
керамістки Л. Рось «Зміна вектору», дизайнер-
ки Ю. Стемпіцької «За мотивами поезій В. Си-
моненка», які вирізняються оригінальністю ав-
торського мислення.

Сучасних митців цікавлять проблеми пі-
знання властивостей і особливостей різних 
матеріалів, взаємодія об’єму та простору тощо. 
Особлива увага при цьому надається тактиль-
ності художнього твору, і саме через тактильні 
властивості експозиції художнього текстилю 
так приваблюють глядачів і мають позитивний 
емоційний вплив. 

У контексті дослідження варто зауважити, 
що тактильність (дотик) має особливе значен-
ня і є так само важливою, як і зір чи слух. Так-
тильні відчуття поряд із візуальними образа-
ми розширюють уявлення про світ, роблячи 
його більш об’ємним. Визначальними якостя-
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ми дотику є цінність присутності та єднання 
між людьми: «Мета тактилізму – дотикова гар-
монія та прагнення до досконалості духовної 
комунікації людських істот за допомогою шару 
епідермісу» [3, с. 49-50]. 

На тактильні властивості текстилю зверта-
ють увагу не лише українські художники. Про-
водячи паралелі з європейським арттекстилем, 
бачимо, що подібні тенденції притаманні бага-
тьом художникам Польщі, Словаччини, Чехії. 

Наприклад, на дотику до мистецького твору 
акцентує словацька мисткиня Е. Цісарова-Мі-
нарікова. Усі твори авторки, площинні чи про-
сторові об’єкти, приваблюють тим, що їх можна 
взяти в руки. Художниця вдало використовує 
різноманіття текстильних матеріалів і подеку-
ди додає предмети «реді-мейд». Її декоративні 
композиції вібрують легкістю структурних по-
будов із шматочків тканин, тканих чи зв’язаних 
(«Прозора тапісерія І», «Прозора тапісерія ІІ»), 
захоплюють м’якими колористичними перехо-
дами вовняної пряжі («Між небом і землею»), 
приваблюють таємничістю та асоціативністю 
знаків і символів (серія «Каліграфічний запис-
ник») тощо [7].

Особливої уваги заслуговує серія нетканих 
композицій на тему книги Е. Цісарової-Міна-
рікової у змішаних техніках з використанням 
повсті, вишивки, аплікації, друку тощо. У сері-
ях «Зразок письма алфавіт», «Зразок», «Таєм-
ниче письмо» художниця створює унікальні 
текстильні авторські книги з асоціативними 
живописними образами, написаними нитками, 
пряжею, клаптиками тканин. Ці книги можна 
гортати, складати-розкладати, відчувати на до-
тик рельєф кожної сторінки [7].

В експозиції «Текстильні інспірації» на так-
тильності матеріалу акцентували С. Міхнов-
ський, О. Цимбалюк, М. Паздрій та ін.

Зокрема, оригінальністю позначена деко-
ративна інсталяція «Мундир» (із серії «При-
думане місто») живописця С. Міхновського, 
творчість якого позначена активними експери-
ментальними рисами. Властивою декоратив-
ною манерою автор оздоблює піджак і капелюх, 
покриваючи їх золотою поталлю. С. Міхнов-
ський закладає у свої твори глибокий філо-
софський підтекст: декоруючи золотом старий 
одяг та інші побутові предмети, митець таким 
чином ніби дає нове життя забутим і давнім 

речам, спогадам, відчуттям [4, с. 30].
Диптих О. Цимбалюк «Солодкі квадрати» 

приваблює нестандартністю авторського 
мислення та сміливістю експериментуван-
ня з матеріалом. Авторка створила своєрідну 
сімейну історію – величезного розміру два 
килими, виготовлені із цукеркових обгорток, 
які збирала вся родина впродовж кількох 
років. У єдине полотнище мисткиня з’єдна-
ла обгортки клейкою стрічкою, створивши 
ефект «тканини». Твір можна не лише поди-
витися, а й торкнутися. Сама історія створен-
ня композицій зумовлювала безліч асоціацій 
та фантазій у глядачів. Актуальність робіт О. 
Цимбалюк підкреслюється також викорис-
танням рециклінгових матеріалів, якими є 
обгортки.

Оригінальну фактурну композицію «Пу-
стоцвіт» створила М. Паздрій, використавши 
залишки різноманітного мережива. Авторка 
аплікативно розташовує геометричні та візе-
рункові клаптики на темно-сірому тлі. Моно-
хромна вишукана композиція де-не-де збага-
чена об’ємними елементами у вигляді квіток 
із лляної тканини.

Зазначимо, що на виставці спостерігалося 
послаблення інтересу до створення об’ємних 
композицій. В експозиції було лише кілька 
невеликих об’єктів Ю. Савлик «Концентра-
ція», М. Лазів «Враження», Л. Рось «Народ-
ження галактик» та інсталяція К. Ганейчук 
«Модельки». Більшість творів, взаємодіючи 
з простором за рахунок фактурності матері-
алів, все ж, не виходили за площину стіни 
(Н. Бачинська «Поліхромна», С. Анциборенко 
«Абстрактна композиція»).

Висновки. Отже, мистецький проєкт «Тек-
стильні інспірації» у Львівському палаці 
мистецтв дає змогу простежити прикметні 
риси сучасного художнього текстилю та про-
аналізувати шляхи його розвитку. 

Експозиція художніх творів показала, що 
сьогодні змінюються загальні принципи ро-
зуміння мистецтва, по-новому трактуються 
та переосмислюються традиції народного 
мистецтва, які існують у нових формах. Важ-
ливою рисою сприймання мистецьких тво-
рів є їхня тактильність. У декоративних ком-
позиціях простежується сучасна креативна 
авторська трансформація традиційних тек-
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стильних засобів і матеріалів, а текстиль 
приваблює не лише митців-текстильників, а 
й художників інших видів творчості. 
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A N N OTAT I O N
Lukovska Olha. «Textile Inspirations» at the Lviv 
Palace of Art. The paper deals with the leading features 

of the development of modern professional art textile. It 
is traced in what ways it develops today and what creative 
tasks are solved by Ukrainian artists. In recent years, there 
has been an increasing interest in modern textile which is 
a complex and vivid phenomenon in the decorative art of 
Ukraine.
An important aspect of the development of this decorative 
art type is the realization of exhibition projects making the 
possibility to analyze the trends of the textile present. 
It is noted that the initiative of realization of artistic projects 
connected with art textile for a long time is supported by the 
Lviv Palace of Art. In the context of different exhibitions art 
textile works act as full-fledged and sometimes dominant 
showpieces among painting and graphic works. The research 
is conducted on the basis of the «Textile Inspirations» art 
project which took place at the Lviv Palace of Art in 2018. 
The aims of this study are to determine the artistic and 
stylistic features of decorative textile works, to consider the 
notable features of the author's language of the Ukrainian 
artists such as D. Yakymchuk, E. Sierpionova, L. Bogaychuk, 
O. Lukovska, O. Borysenko, A. Golodetska, K. Ganeychuk, 
U. Hrynyk, H. Stebliy and many others.
An important source of information during writing the 
article was the catalogue of the «Textile Inspiration» 
exposition which contains text and visual material of the 
exhibition concept, author's motto and photos of creative 
works.
In addition, an important theoretical base was the art 
investigations made by T. Kara-Vasilieva, Z. Chegusova, 
K. Gonchar and other authors who studied certain aspects 
of the textile art at various stages of its development. The 
information base for writing the article was also personal 
interviews with the authors.
So far the method of art analyses and comparison were 
applied to have a deep understanding of artists̀  creativity 
and their artworks.
The present results have shown that today the general 
principles of art understanding are changing, the traditions 
of folk art not disappearing completely appear in the new 
forms and are interpreted in a new way.
It is noted that art textile becomes an important tool for 
artists̀  experimental searches. Works of the exhibition 
have demonstrated a rich arsenal of textile techniques and 
materials – traditional weaving, both cold and hot batik, 
free painting on fabric, industrial textile printing, etc. 
Very often authors use so-called «authorial» techniques 
and combination – application, collage, gluing, felting, 
embroidery, etc.
The results of the research support show that contemporary 
artists are interested in problems of knowing the properties 
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and features of different materials, as well as the interaction 
of volume and space. It is emphasized that an appreciable 
feature of modern art textile is tactile sensation, which is just 
as important as vision or hearing.
Tactile feelings along with visual images expand the 
perception of the world, making it more voluminous. In the 
tactile of the material particularly accent S. Mikhnovsky, O. 
Tsymbalyuk, L. Bogaychuk and others.
It was noted that at the exhibition there was a decrease of 
interest in the creation of volumetric compositions. There 
were only a few small objects and installations in the 
exposition, but most of the works interacted with space due 
to the texture of the materials and did not go beyond the wall.
We conclude that art textile attracts not only textile artists, 
but also artists of other types of creativity that never worked 
in the textile area such as V. Stasenko, O. Zherebetska, O. 
Ros, O. Rudenko and others. The process of creating sketches 
was long enough as the material dictated its terms. However, 
the work with fabric in combination with modern painters̀  
experience, graphic artists, ceramists, designers gave the 
original result.
It is noted that the broad plastic possibilities of art textile 
even in the Soviet times attracted not only artists with 

professional education, but also artists-monumentalists who 
skillfully used its specifics.
The study has parallels with the European Art Textile 
showing that similar trends are typical for many artists in 
Poland, Slovakia, and the Czech Republic. A description of 
important tendencies in textile was made on the example of 
the Slovakian artist E. Tsisarova-Minarikova. A number of 
decorative works performed by her were analyzed.

Key words: art textile, exhibition, artist, traditions, tactile, 
interpretation.


