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На сучасному етапі сфера застосування емалі значно розшири-
лась. Це вже не суто ювелірна, прикладна техніка, адже на конкрет-
них прикладах ми маємо змогу простежити наскільки гармонійно 
за допомогою неї художники прикрашають фасади будинків чи 
внутрішній простір приміщень. 

Перехід від мініатюрних форм до станкових на теренах 
України відбувся у першій половині ХХ століття.  Тоді у пошу-
ку нових зображальних можливостей стилю модерн над емал-
лю працювали М. Дольницька, О. Кульчицька – у Відні, та Я. 
Музика – у Львові [1,19]. 

У другій половині ХХ ст. відбулись нові відкриття у галузі хі-
мії, завдяки чому матеріали для емалювання стали дешевшими, що 
дозволило застосовувати дану техніку у більших масштабах. Ви-
користання гарячої емалі в монументальному мистецтві України 
пов’язане, насамперед, з творчістю Олександра Бородая. Він шу-
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кав нові можливості художньої виразності емалі застосовуючи її в 
архітектурі. Серед основних робіт: оформлення інтер’єрів Голов-
ної обсерваторії НАН України, станції метро «Видубичі» та «Осо-
корки» в Києві та Палац культури «Листопад» в Полтаві (Рис. 1). 
Аналіз цих проєктів дозволяє помітити, наскільки прекрасно емаль 
поєднується з латунню і цинком, склом і мармуром, деревом і шкі-
рою. Збагачення емалі шляхом поєднання з вище згаданими мате-
ріалами дозволяло створювати речі неймовірної складності і краси. 

Рис.1. Бородай О., Бабак О. Оформлення станції метро «Видубичі», м. Київ. 
1991 р. Фрагмент. 200 х 800 см.

      З мистецтвом гарячого емалювання О. Бородай познайомився 
в угорському містечку Кечкемет, яке вже давно стало своєрідною 
меккою для художників які працюють з металом. Отримавши 
досвід на симпозіумі, він рушив в Україну експериментувати – 
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спочатку з промисловою емаллю, далі – почав сам змішувати 
фарби, використовуючи керамічну основу як складову [2, 161]. 
Наприкінці ХХ ст. роботи з промисловою емаллю були дуже 
поширені в Угорщині. Особливо, у м. Будапешт, де відкрився 
факультет художньої емалі в Академії мистецтв та у м. Кечкемет, 
де професійні художники–емальєри оздобили цілу вулицю 
емаллю [2, 160]. 
      До значних переваг емалі порівняно з іншими монументальними 
техніками належить її чудові антикорозійні властивості та стійкість 
кольору, що залишається яскравим попри погодні умови та роки. 
Такі твори не потребують будь-якої реставрації, спеціального 
догляду, не замащуються і мають широкі зображальні можливості. 
Серед прихильників використання гарячої емалі в екстер’єрі – 
німецький художник Віллі Нойберт. Його панно «Дерево життя» 
виконане з промислової емалі на сталі прикрашає фасад школи 
у м. Галле-Нойштадт Німеччини (Рис. 2). У футуристичних 
роботах переважає лінійне зображення та декоративні елементи. 
Це не єдина робота художника за допомогою емалі. Він  оформив 
фасади будинків і в інших містах Німеччини. До прикладу, 
емальована фреска «Міжнародна солідарність», яка розташована з 
2010 р. біля залізничної станції в місті Тале району Гарц Саксонії-
Ангальт центральної Німеччини (Рис. 3).
   Якщо вищезгадані роботи Віллі Нойберта є тематичними та 
мають сюжетну лінію з дійовими особами, то в його творчості 
можна простежити й інший напрямок застосування емалі – 
суто абстрактиний. Серед художників досить поширеним є 
ритмічний ряд повторюваних елементів, які в цілому складають 
певний візерунок. Не варто забувати також про тривимірність 
емалі – під різними кутами освітлення зображення змінюється і 
розкривається іншими відтінками.  Розглянемо конструкцію Віллі 
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Рис.2. В. Нойберт «Дерево життя», промислова емаль, сталь, м. Галле-
Нойштадт, Німеччина 1965 р.

Рис.3. В. Нойберт «Міжнародна солідарність», промислова емаль, сталь, м. 
Тале, Німеччина 2010 р.
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Нойберта з емальованої сталі. Вона складається з дугоподібних 
рельєфних елементів, кожна бічна сторона яких підкреслюється 
іншим кольором. Загальна гама жовто-багряна, але присутні           
і світло сірі, чорні і білі елементи, які виступають на контрасті з 
теплими та допомагають ще більше закцентувати увагу на об’ємі. 
Конструкція була використана в масштабованому вигляді 1:10 
для оздоблення фасаду інформаційного центру Берлін-Вульхайде 
(Рис. 4). На жаль, зараз це приміщення перероблене, але рідкісна 
фотографія демонструє можливості і такого застосування 
гарячої емалі [3].

Рис.4. В.Нойберт Проект для облицювання будинку, сталь, емаль, Берлін-
Вульхайде, Німеччина, 1968-1969 рр.
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Як зазначав Леонардо да Вінчі у своєму трактаті «Порівняння 
мистецтв», «бронзова скульптура довгострокова, але емалевий 
живопис вічний. Коли бронза стає чорною та коричневою, емаль 
зберігає яскравість і ніжність кольорів та залишається безкінечно 
різноманітною» [4, 84]. Дана публікація не є вичерпною та мала 
на меті показати можливості застосування емалі в  інтер’єрі та 
екстер’єрі на прикладі українського художника-монументаліста 
Олександра Бородая та німецького Віллі Нойберта.
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