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ВИКОРИСТАННЯ ТА ДИЗАЙНВИКОРИСТАННЯ ТА ДИЗАЙН

к раса природного бурштину 
здавна вабила людське око та 

хвилювала серце. Походження мінера-
лу багато століть залишалося загадко-
вим, спричиняючи появу численних ле-
генд. Зокрема, антична міфологія, ба-
зуючись на флористичному походженні 
бурштину, приписувала його появу 
сльозам Клімени та її дочок, які, пере-
творившись на тополі, оплакували за-
гибель Фаетона. Легенди прибалтій-
ських народів, звиклих знаходити зо-
лотисті «камінці» на берегах Балтій-
ського моря, вважали бурштин сльоза-
ми морської богині Юрате, прикутої до 
дна за кохання до смертного рибалки. 
Проте одна з латвійських легенд наго-
лошує на небесному походженні бурш-
тину: начебто він утворився внаслідок 
падіння одного з двох Сонць. Небесне 
походження підтримує і слов’янська мі-
фологія – з неба впав «камінь» кольору 
Сонця, на якому згодом були висічені 
закони Сварога. Відтоді «вівтар з за-
конами богів» зберігається на таємно-
му острові Буяні.

Красу та сакральність бурштину не 
могло обійти осторонь ювелірне мисте-
цтво. З давніх-давен він був елементом 
найрізноманітніших ювелірних виробів, 
зберігаючи свою природну форму та 

фактуру або набуваючи обробленого, 
заданого майстром силуету. Протягом 
століть художні прийоми використання 
бурштину неодноразово змінювалися, 
віддаючи перевагу то виготовленню на-
мистин, то центральних вставок. Бага-
то сучасних українських майстрів-юве-
лірів обирають бурштин для своїх ви-
робів. Провідною тенденцією сучасного 
ювелірного мистецтва є поєднання в 
межах одного виробу різноманітних 
технік, прийомів роботи і матеріалів [1]. 

Хочеться докладно розглянути при-
краси, виготовлені рівненською мистки-
нею Оксаною Селезньовою, яка пра-
цює в техніці wire wrap. Майстриня по-
любляє створювати трансформери – 
прикраси, які можна використовувати і 
як кулони, і як брошки. Вона здобула 
освіту за фахом «сучасна хореогра-
фія», а мистецтво ювеліра пізнавала 
завдяки урокам на електронних ресур-
сах. Численні власні експерименти да-
ли змогу майстрині не лише засвоїти 
класичні принципи роботи плетення з 
дроту та холодного кування, а й знайти 
найбільш підходящі для своїх задумів 
прийоми. Вона сміливо комбінує різні 
за товщиною і кольором дроти, залучає 
до своїх виробів литі деталі. Особливе 
місце в її виробах займає бурштин: 

проживаючи в багатій на бурштинові 
родовища області, пані Оксана створює 
прикраси, продиктовані матеріалом. 
Вона ніколи не робить ескізів, послуго-
вується інтуїтивним направленням дро-
ту довкола каменю. Майстриня не виді-
ляє для себе улюблений колір чи сту-
пінь прозорості бурштину, покладаєть-
ся виключно на особисту симпатію до 
кожного конкретного зразка. Саме 
форма каменів диктує майбутній ви-
гляд виробу, за словами самої май-
стрині, вона ніколи не знає, як вигляда-
тиме закінчена прикраса. Варто зазна-
чити, що її хореографічна освіта зна-
ходить виявлення в композиціях та си-
луетах виробів – стрімкі лінії оправ 
огортають центральні вставки, немов 
тонкі, летючі тканини тіла танцюристок. 
Своїми фаворитами в галузі ювелірно-
го мистецтва вона називає Дарину Ку-
тєпову, Любов Можаєву, Анаста-
сію Кустову, Віолетту Лівандовскі. Се-
ред найулюбленіших тем творчості пані 
Оксани перше місце посідають рослин-
ні мотиви, також вона полюбляє фенте-
зійну тематику. Спостереження за при-
родою є нескінченним джерелом на-
тхнення – милуючись рослинами, тва-
ринами, птахами, комахами, вона вті-
лює їхні образи у своїх прикрасах.

УДК 739.2

С.Т. Триколенко 

НАУ

Бурштинові чари 
Оксани Селезньовоï

Статья раскрывает особенности использования ровенского янта-
ря в ювелирных изделиях Оксаны Селезневой, созданных в технике 
wire wrap и холодной ковки. Уникальный по своей колористической 
гамме и шкале прозрачности материал – янтарь – нашел свое 
отражение в многочисленных произведениях ювелирного искусства. 
В данной статье на примерах нескольких изделий проанализированы 
художественные приемы работы с янтарем, подчеркнуто многообра-
зие форм и силуэтов, разработанных мастерицей.

The article reveals the peculiarities of using Rivne amber in 
jewelry Oksana Selezniova created in wire wrap technique and 
cold forging. Unique in its scale and a color gamut transparent 
material – amber – reflected in numerous works of jewelry art. 
In this article the examples of several products analyzed artistic 
techniques with amber, emphasized the diversity of shapes and 
silhouettes designed masters.
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Кулон «Лілея» (2015 р.) виготовле-
ний з рівненського напівпрозорого 
бурштину в техніці ручного плетення і 
холодного кування (рис. 1). Унікальна 
кольорова гама каменю перетворила 
його на природний витвір мистецтва, 

який в умілих руках ювеліра став до-
вершеною прикрасою. Колорит мінера-
лу підтримує оправа, виготовлена з 
мідного і латунного дротів із застосу-
ванням чорніння. У цьому кулоні опра-
ва має таке саме потужне художньо-
змістовне значення, як і центральна 
вставка. Бутоноподібна форма буршти-
ну доповнюється дротяними пелюстка-
ми, що роблять загальний силует ви-
робу подібним до квітки Королівської 
лілеї. Завдяки тонким лініям дроту 
оправа не перекриває масу централь-
ної вставки, тим самим не створюючи 
композиційного дисонансу. Лінійний 
малюнок дроту додатково оздоблений 
намистинами з бронзи і латуні, які на-
гадують краплі роси, застиглі на пе-
люстках. Художня цілісність виробу та-
кож підсилена завдяки патині в глиби-
нах оправи, що візуально збільшує 
об’єм кулона.  

Повну протилежність описаному ви-
робу становить комплект «Лауріндіе» 
(2015 р.), виготовлений з димчастого 
бурштину й міді (рис. 2). Гарнітур скла-
дається з кольє і сережок. У ньому син-
кретично поєдналися різні ювелірні тех-
ніки – чеканка, холодне кування і пле-
тіння з дроту, оправи частково патино-
вані й відполіровані. Стиль виробів ін-
терпретує романські прикраси, масш-
табна оправа значно крупніша за цен-
тральні вставки. Певна грубість, різкість 

силуетів оправи утворює разючий 
контраст з м’якою, витонченою фор-
мою бурштину і кількох ліній дроту, що 
огортають вставку. Художнє рішення 
може бути потрактоване, як квітка, яка 
пробилася крізь камені муру. Контраст-
ність силуетів посилюється кольоровим 
й тональним протиставленням елемен-
тів – яскраво-жовтий, з молочними 
вкрапленнями бурштин сяє на тлі тем-
но-коричневого листа міді, який частко-
во спалахує блискучими відполіровани-
ми жилками. Поєднання в єдиному ви-
робі традиційних для історичного юве-
лірного мистецтва матеріалів, різних за 
стилем деталей та потужного змістов-
ного насичення сформувало унікальну 
еклектичну симфонію, що наблизила 
матеріальні елементи до сакральних 
оберегів давнини.

Аналогічний колорит застосовує 
мисткиня в брошці-трансформері 
«Едем» (2015 р.), створеній з бронзово-
го та латунного дротів з центральною 
вставкою з рівненського золотисто-мо-
лочного бурштину (рис. 3). Оправа ви-
готовлена в техніці wire wrap, також 
застосоване холодне кування. За ма-
сою оправа переважає вставку, проте 
завдяки своїй кольоровій гамі й силуе-
ту вона ефектно відтіняє його, зосеред-
жуючи саме на ньому увагу глядачів. 
Структура прикраси виправдовує назву 
– брошка подібна до яскравої тропічної 
квітки, яка розквітла посеред Едем-
ського саду. Рослинні форми ідеально 
підходять для ручного плетіння з дроту. 
Різномасштабні бронзові намистини 

водночас нагадують краплі роси і міні-
атюрні бутони, що скоро доповнять 
основну квітку. 

Унікальний прозорий зеленуватий 
бурштин з невеликими темно-коричне-

вими вкрапленнями 
представлений в на-
ступному виробі – 
шпильці «Лотос» 
(2015 р.). Він нага-
дує велику краплину 
меду акації (рис. 4). 
Майстриня розроби-
ла концепцію виро-
бу, послуговуючись 
формою бурштину. 
Мідний дріт, лінійно 
обрамляючи цен-
тральну вставку, 
формує рівномасш-
табну до бурштину 
симетричну оправу, 
яка надає флорис-
тичній ідеї заверше-
ного вигляду. Ця 
шпилька є своєрід-

ною реплікою виробів доби модерну, в 
яких домінували флористичні мотиви. 
Посередині розміщено кілька різно-
масштабних мідних намистин, які по-

Рисунок 1. Кулон «Лілея»

Рисунок 4. Шпилька «Лотос»

Рисунок 3. Брошка-трансформері «Едем»

Рисунок 2. Комплект «Лауріндіе»
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значають квітколоже. Різні за товщи-
ною дроти частково патиновані й відпо-
ліровані, вони надають пелюсткам до-
даткового об’єму. 

Звертаючись до фентезійної і міфо-
логічної тематики, пані Оксана створи-
ла брошки-фібули «Медуниця» (рис. 5), 
«Цвіт папороті» (рис. 6) і «Медова піна» 
(рис. 7), всі вироби виготовлені у 2015 
році. У них знайшли відображення улю-
блені майстринею флористичні мотиви, 
специфічна історична форма фібул зу-
мовила їх колобіжний силует. Тут відо-
бразилося сакральне значення ювелір-
них прикрас, які у давнину не лише 
прикрашали своїх власників, а й служи-
ли оберегами від злих сил. Колобіжна 
форма прикрас позначала безкінеч-
ність життєвого циклу, а мінеральні 
вставки наділялися різним змістом за-
лежно від їх походження. Зокрема, 
бурштин вважався оберегом від порчі, 
стимулятором розумових здібностей та 
ін.; йому приписували численні ліку-
вальні властивості. Медові кольори на-
півпрозорих центральних вставок різко 
контрастують з темнішими бронзовими 
оправами, проте на окремих ділянках 
оправ яскравий блиск виступає світлим 
силуетом на фоні темнішого бурштину. 
У фібулі «Цвіт папороті» додатково ви-
користані кілька латунних намистин, які 
нагадують краплі роси. Цвіт папороті – 
легендарний символ здійснення мрій, у 
фібулі значення квітки підкреслене 
масштабом бурштинової вставки. На-
томість дрібні деталі оправи завдяки 
своїй великій кількості сформували ві-
зуально цілісне стебло з численними 

дрібними листками. Фібули «Медуни-
ця» i «Медова піна» мають аналогічну 
структуру, відрізняються лише за орна-
ментом та формою безпосередньо 
оправ вставок. 

Браслет «Дует» (2015 р.) виділяєть-
ся з-поміж інших виробів майстрині за-
вдяки використанню оброблених каме-
нів, яким надана своєрідна огранка – 
менший бурштин витриманий у формі 
кабошона, натомість більший завдяки 
повздовжнім борознам нагадує листок 
(рис. 8). Вся композиція прикраси роз-
рахована на споглядання по колу, а 
най масштабніші сегменти знаходяться 
на зовнішній стороні передпліччя. Квіт-
ка немов обплітає руки: 
мідні стебла з одного бо-
ку завершуються буто-
ном, з іншого – тендіт-
ним листком. Різна тов-
щина дроту й додавання 
мідних і латунних намис-
тин значно посилюють 
відчуття флористичного 
буяння – розмаїття при-
родних форм підкресле-
не відмінностями мате-
ріалів.

Особливе місце серед 
робіт майстрині займає 
масштабне кольє «Міра-
бель» (2015 р.), виготов-
лене з латунного дроту в 
техніці wire wrap, у яке 
інкрустовані п’ять різних 
за розміром та ступенем 
прозорості каменів бурш-
тину (рис. 9). Композиція 

прикраси діагональна, нагадує крупне 
гроно сливи. У цьому виробі застосову-
ються численні литі деталі, які ще біль-
ше наближують кольє до реальної гілки 
з плодами: листки сором’язливо вигля-
дають з-за гілок, бабка заховалася за 
сливкою. Безліч латунних намистин, 
подібно до крапель дощу, обрамляють 
гілки і плоди. Особливістю цього виро-
бу є використання шкіряних ремінців у 
ролі рівнозначного до каменів та опра-
ви декоративного елемента – вони від-
тіняють яскравий золотистий блиск 
дротів, посилюючи контрастність сприй-
няття. 

Рисунок 5. Брошка-фібулa 
«Медуниця»

Рисунок 6. Брошка-фібулa 
«Цвіт папороті»

Рисунок 7. Брошка-фібулa 
«Медова піна»

Рисунок 8. Браслет «Дует»
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Підсумовуючи огляд творів майстрині з використан-
ням рівненського бурштину, можна стверджувати, що 
вона належить до когорти майстрів, які спираються на 
природну красу каменів. Ґрунтуючись на унікальних для 
кожного каменю формі та колористичному забарвленні, 
авторка підбирає матеріал оправи, який би найкраще 
підкреслював принади вставки та допомагав утіленню 
художнього задуму. Проводячи паралель з витворами 
інших майстрів, можна зазначити яскраву творчу індиві-
дуальність мисткині, адже вона черпає натхнення інтуї-
тивно, покликаючись на особливості матеріалу, а не під-
порядковуючи його своїм задумам. Вироби Оксани Се-
лезньової можна назвати «бурштиновим танком», адже 
їхня пластичність подібна до рухів танцівниць. 

Узагальнюючи роль бурштину в сучасному ювелірно-
му мистецтві, варто акцентувати увагу на безкінечній 
багатогранності його застосування та широкому діапазо-
ні використовуваних технік й додаткових матеріалів. 
Бурштин використовують як великі ювелірні компанії, 
так і самостійні майстри; його оправляють золотом, срі-
блом, міддю, латунню та іншими металами і текстильни-
ми матеріалами; його поєднують з коштовними каменя-
ми та скляним бісером… Залучення бурштину до світо-
вої індустрії моди не обмежується жодними стандартами 
– творча уява художників-ювелірів щоразу демонструє 
нові форми й принципи застосування прикрас.

Рисунок 9. Кольє «Мірабель» 
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