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О днією з популярних технік су-
часного ювелірного мистецтва 

є wire wrap – плетіння з дроту, або (до-
слівно з англ.) «мистецтво намотувати 
дріт». Камені в дротовій оправі набува-
ють особливого, неповторного звучання. 
Природні та оброблені, вони виступають 
в ролі як основних, концентруючих увагу 
елементів, так і фрагментарних, додат-
кових деталей. Варто зазначити, що іс-
торія дротяного плетіння налічує не од-
не тисячоліття і займає значну царину в 
ювелірному мистецтвi світу. Згідно з 
загальноприйнятим твердженням, перші 
вироби з дроту виникли в ІІІ тис. до н. е. 
і були призначені для прикрашання во-
лосся. У більш пізні історичні періоди 
дротяне плетіння еволюціонувало й на-
було значного поширення. Цілі вироби, 
виготовлені з бронзового, золотого, 
срібного дроту, а також окремі елементи 
виробів зустрічаються на території 
кельтських, германських, середземно-
морських, кавказьких, монгольських на-
родів. Зокрема, численні вироби з дроту 
різної товщини, які належать до різних 
періодів історії України, знаходяться в 
колекції Музею історичних коштовнос-
тей України. 

Повертаючись до сучасності, варто 
згадати умови, які сприяли відновлен-
ню інтересу до плетіння з дроту та 
спричинили його велику популярність 
серед майстрів-ювелірів. Зокрема, фун-
датором wire wrap у ХХ ст. по праву 
вважається американський художник, 
скульптор та ювелір Олександр Кол-
дер, вироби якого, хоч і значною мірою 
реплікують кельтські прикраси, проте 
розкривають авторське бачення вигинів 
дроту як основи ювелірного виробу [1]. 
Він познайомив громадськість з можли-
востями цього унікального пластичного 
матеріалу, демонструючи дріт як осно-
вний і як допоміжний елемент прикраси.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
техніка wire wrap набула надзвичайного 
поширення як у світі, так і на теренах 
СНГ. Мідний, латунний, нержавіючий 
дріт, що став невід’ємною складовою 
сучасного побуту, митцями розгляда-
ється як художній, ювелірний матеріал, 
з якого можна створити унікальні при-
краси. Саме вищезазначені метали 
(здебільшого через свою цінову града-
цію) стали найбільш затребуваними 
для майстрів. Нині прикраси з дроту 
посідають важливе місце серед інших 
напрямків ювелірного мистецтва, тому 

потребують мистецтвознавчого та куль-
турологічного осмислення, а залучення 
нетипових для попередніх періодів ма-
теріалів природних і оброблених форм 
викликає інтерес представників гемо-
логії.  

Багатогранність wire wrap, а також 
особливості художнього потрактування 
оправ для каменів різних форм ми роз-
глянемо на прикладах робіт майстрині-
ювеліра з Кривого Рогу Катерини 
Сливки. Вона не має професійної ху-
дожньої освіти, здобула фах економіс-
та. Проте природне відчуття прекрасно-
го давалося взнаки, і вона стала твори-
ти прикраси з дроту. Прийоми роботи 
та особливості формотворення прикрас 
мисткиня черпала з мережі Інтернет, 
доповнюючи їх власним досвідом. Вар-
то зазначити, що самобутність і відсут-
ність академічних штампів виділяють 
Катерину з когорти інших майстрів.   

У її виробах знаходять застосування 
найрізноманітніші камені, проте най-
більше вона полюбляє фантомні квар-
ци, аметисти і лабрадорити. Унікаль-
ність майстрині виявляється в підході 
до створення прикраси – вона ніколи не 
робить ескізів, спирається лише на 
форму обраних каменів. Її творчість 
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можна порівняти з роботою Олексан-
дра Михальянца, який, за його власни-
ми словами, «не має напрацьованої 
схеми й кожен новий твір народжується 
в нових умовах, з новими підходами» 
[2]. Катерина відштовхується від силуе-
ту вставки, він зумовлює пошук загаль-
ного контуру виробу. Саме камінь до-
мінує в її роботах, він завжди центрує 
увагу й визначає зовнішній вигляд 
оправи. Оправа може виконувати суто 
практичну роль, будучи при цьому міні-
мізованим пасивним тлом, а може ста-
новити рівноцінну до каменю частину 
композиції. Катерину особливо надиха-
ють природні форми – квіти, листя й 
метелики. Їх вона відтворює в своїх 
прикрасах. Ми розглянемо приклади 
використання каменів природних форм 
у її роботах, які є цікавою ілюстрацією 
сучасного ювелірного мистецтва. Ана-
лізуючи принципи моделювання юве-
лірних виробів, ми закцентуємо увагу 
на найбільш характерних для творчості 
майстрині художніх рішеннях і окремих 
елементах, які узагальнять її внесок в 
українське декоративне мистецтво.

Розглянемо кулон з аметисту в мід-
ній оправі (2015 р.). Майстриня вико-
ристала природну форму каменю, під-
кресливши його унікальний колорит 
контрастним мідним дротом (рис. 1). 
Кольорова градація аметисту містить 
різноманітні відтінки фіолетового – від 
темно-бузкового до майже білого.  
В оправі цього виробу поєднано дрібні 
лінії конструктивно-декоративного пе-

реплетіння з крупнішими декоративни-
ми вузликами, за рахунок цього камінь 
здається масштабнішим, крупнішим. 
Для підкреслення глибини оправи та 
гармонійного поєднання зі складною 
тонально-кольоровою розтяжкою каме-
ню Катерина використала чорніння, яке 
робить оправу майже непомітною на тлі 
темно-фіолетових відтінків і, навпаки, 
контрастною на фоні світлих плям. Ви-
користання дроту різної товщини ро-
бить оправу витонченою, виріб сприй-
мається тендітним, легким.

Принципово інше концептуальне рі-
шення демонструє другий приклад – 
аметистовий кулон у формі квітки лото-
са (2016 р.). Він поєднує камінь та 
масштабну мідну оправу в єдиний ху-
дожній ансамбль (рис. 2), у якому камінь 
займає центральне, конденсуюче поло-
ження, незважаючи на свій порівняно 
невеликий розмір. Форма каменю витяг-
нута за вертикаллю, краї відполіровані. 
Він втілює образ серцевини квітки, ото-
ченої тендітними тичинками. Основну 

частину кулона доповнює крихітна, про-
те композиційно важлива деталь – май-
же прозора краплевидна намистина, 
прикріплена до центрального каменю 
мідним ланцюжком. Таке потрактуван-
ня форми квітки робить її більш живою, 
адже намистина вільно рухається, не-
мов маточка від подиху вітру. Лінії 
оправи виступають не пасивним тлом, 
а повноцінним композиційним елемен-
том, який на рівні з каменем формує 
художній образ. Оправа містить об’ємні 
й сплощені дроти, тонкий дріт допо-
внює широкий, таким чином урізнома-
нітнюючи контури пелюсток. Колорит 
виробу побудований на тонких перели-
вах й чітких контрастах між аметистом 
та міддю: камінь має потужну кольоро-
ву градацію від насиченого білого ко-
льору до напівпрозорого темно-фіоле-
тового; а мідна оправа частково штуч-

но зістарена, частково – відполірована 
до золотисто-червоного блиску. Цей 
кулон демонструє вміння майстрині 
створювати природні форми, викорис-
товуючи графічні лінії дроту різної тов-
щини та оброблені камені.

Наступний кулон (2015 р.) являє со-
бою плоский, неправильної з країв 

форми аметист у мідній оправі, сере-
дина якого насичено-фіолетового ко-
льору, а до країв поступово переходить 
у світло-сірий (рис. 3). Друза має чис-
ленні блискучі грані, які переливаються 
подібно до перламутрової мушлі. Се-
редина каменю нагадує фіалку, яка за-
стигла в кришталевому кристалі. Мід-
ний дріт охоплює вставку, імітуючи ви-
гнуті стебла. Різна товщина дротів 
створює ілюзію пишної рослинності, 
художнє осмислення трактує камінь як 
образ квітки, яка щойно розквітла і тяг-
неться до сонця крізь трави. 

На прикладах розглянутих нами ви-
робів з аметисту продемонстровано 
особливості роботи з різними типами 
каменів – оброблених і природних 
форм. Оправа виступає як пишно оздо-
блене пасивне кріплення для каменю і 
як повноцінний елемент композиції. 
Аналогічний принцип автор залучила і 
для робіт з лабрадоритом: камені ма-
ють природні – неправильні, або ж гео-
метричні – оброблені форми. Унікальна 
колористична гама лабрадориту та іри-
зація зумовили неабиякий інтерес до 
цього матеріалу майстрів ювелірного 
мистецтва. Катерина обрала цей мате-
ріал для багатьох виробів, зокрема, 
варто відзначити три, які, на нашу дум-Рисунок 1. Кулон з аметисту в мідній 

оправі

Рисунок 2. Кулон з аметисту у формi 
квiтки лотоса

Рисунок 3. Кулон з аметисту непра-
вильної форми
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ку, найповніше розкривають прийоми її 
роботи з лабрадоритом.

Ромбовидний кулон (2016 р.) з ла-
брадориту в оправі з мідного дроту 
(рис. 4) витриманий у традиціях гніздо-
вої закріпки: камінь з чотирьох боків 
утримують дужки. Навколо каменю, по-
вторюючи його форму, плетуться коло-
ски з дроту, які різняться між собою 
товщиною та характером переплетіння. 
Основна увага має концентруватися на 
камені, оправа лише тримає його, при 
цьому колористично відтіняючи синьо-

зелений колір каменю червоно-золо-
тистим кольором дроту. Чорні вкра-
плення роблять камінь подібним до 
оксамиту, чорніння оправи гармонічно 
йому відповідає.

Ще один кулон (2016 р.) являє со-
бою повну йому протилежність: камінь 
заокругленої, краплевидної форми є 
центром масштабної ювелірної компо-
зиції (рис. 5). Активна, декоративно на-
сичена оправа не лише тримає камінь, 
а й виступає рівноцінною до нього. Во-
на складена мідним і латунним дрота-
ми, переплетеними в складне рослинне 
мереживо. Зазначимо, що таке поєд-
нання різних кольорів дроту в єдиному 
виробі зустрічається нечасто. Частково 
сплощені, частково перекручені лінії 
підтримують камінь, підкреслюють його 
веселкову структуру, глибини оправи 

зачорнені, завдяки чому об’єм здається 
вищим. Загалом художня концепція ви-
робу відповідає природним формам, 
проте контури виведені ромбоподібно, 
з деякими пластичними вигинами.

Наступний комплект з лабрадориту 
(2016 р.) складається з сережок і куло-
на. Катерина дотрималася принципу 
накладання дротів на заокруглену кра-
плевидну поверхню каменів для форму-
вання асиметричної, флороморфної 
оправи, яка б лише мінімально пере-
кривала камінь (рис. 6). На прикладі 
цього комплекту розкривається вміння 
майстрині досконало передати форму 
бутона, який от-от розквітне: пелюстки 
вже готові розгорнутися, проте чашо-
листки ще стримують їх. Вигнуті лінії 
мідного дроту відповідають концепції 
максимально пластичного, позбавлено-
го геометрії рішення.
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Рисунок 5. Кулон з лабрадориту в 
оправі з мідного i латунного дротiв

Рисунок 6. Комплект з лабрадориту в 
мідній оправі

Рисунок 4. Ромбовидний кулон з 
лабрадориту

Підсумовуючи розглянуті приклади, 
можна зробити висновок стосовно робо-
ти майстра wire wrap з каменями різних 
форм: зведені до певного шаблону або 
природні, вони виступають і основними 
концентруючими елементами, і частина-
ми масштабних композицій на рівні з 
оправою.   

Сучасне ювелірне мистецтво базу-
ється на здобутках майстрів різних істо-
ричних періодів, активно залучаючи не-
типові матеріали: напівкоштовне й деко-
ративне каміння, кольоровий метал, скло, 
кераміку, бісер та ін. Зокрема, варто за-
значити приплив у ювелірне мистецтво 
таких незвичних матеріалів, як мергель, 
цегла, теракота, морські камінці. Катери-
на доводить, що декоративне каміння й 
мідний дріт надають необмежених мож-
ливостей для розробки та втілення твор-
чого задуму; прикраси з цих матеріалів 
не поступаються коштовностям відомих 
світових брендів, а за рівнем художнього 
потрактування значно їх переважають. 
Індивідуальний підхід до форми доміную-
чого елементу, що підпорядковуватиме 
собі інші сегменти виробу, спонукає до 
віднайдення найбільш органічного, син-
кретично відповідного всім складовим 
силуету. Варто відзначити високий ху-
дожній рівень виконання творів, компози-
ційну і смислову єдність між обраною 
формою й елементами прикраси. Живо-
писне осмислення колористичної гами 
каменю і підбір відповідної розтяжки ко-
льору й тону оправи (з використанням 
чорніння і полірування) дає можливість 
створити цілісну, гармонійну композицію 
прикраси. Застосування дротів різної тов-
щини у виготовленні оправ створює непо-
вторний малюнок, який оживлює камінь, 
стимулює його інтеграцію до рослинного 
світу. Великого значення набуває асоціа-
тивний ряд, який спрямовує уяву глядача 
в певне русло, закликає до філософсько-
алегоричного порівняння нерухомого, за-
стиглого контуру прикраси з живими, 
зростаючими силуетами рослин. 

Розглядаючи вироби сучасних май-
стрів-ювелірів, які послуговуються не ко-
штовним, проте надзвичайно художньо 
цікавим камінням, ми можемо стверджува-
ти, що індивідуальність автора розкрива-
ється найповніше саме в таких виробах. 


