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Кераміка України

Музей керамічної плитки і сантехніки
The Museum of Ceramic Tile and Sanitary Ware
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Музей було створено в м. Харкові при компанії «Техногрес»
і відкрито 23 серпня 2003 р. Ця подія стала визначною не тільки
для харків’ян, адже це єдиний в Україні музей, де зібрано істо$
ричні експонати, документи, літературу, у яких засвідчено роз$
виток технології виготовлення керамічної плитки і сантехніки.

У музеї представлено понад 2000 експонатів з багатьох
країн світу від епохи трипільської культури до наших днів. Від
початку існування його відвідали тисячі наших співгромадян і
численні закордонні гості. Мало хто з них ішов з музею, не
сфотографувавшись на тлі предметів старовини, що й сьо$
годні дивують своєю розкішшю і красою. Тут можна самостійно
ознайомитися з експозиціями, отримати індивідуальну консуль$
тацію або відповіді на запитання, взяти участь в екскурсії.

Використовуючи зібрані матеріали,
працівники музею сприяють археологіч$
ним службам у проведенні випробувань
зразків кераміки, надають технічні консуль$
тації спеціалістам і авторам при написанні
статей і розшифровці логотипів продукції,
допомогу студентам при написанні курсо$
вих і дипломних робіт. Експонати музею
було використано для відтворення ванної
кімнати 20$х років XX ст. на зйомках масш$
табного художнього кінопроекту «ДАУ»,
присвяченого великому ученому$фізику,
лауреату Нобелевської премії Л. Ландау, який у 1930$х роках працю$
вав у Харкові.

Гордістю музею є старовинні кахельні печі, кожна з яких має свою
унікальну історію. Наприклад, в с. Бабаї Харківського р$ну було вияв$
лено залишки печі харківського промисловця В. Петрова, виготовле$
ної у 1860 р. Із 115 двокольорових кахлів 40 % було втрачено, на решті
проглядав лише тьмяний, не покритий поливою візерунок. Зрештою
в лабораторії з визначення якості кахлів було відібрано три, які
повністю відповідали характеристикам старовинних зразків. Протягом
року численна група керамістів працювала над розробкою рецептури
фарб і поливи, виготовленням відсутніх кахлів, щоб відновити піч у пер$
вісному вигляді. Нині відвідувачі музею можуть ознайомитися з чудо$
вим витвором харківських майстрів.

Не можна не замилуватися в музеї і зразками стародавньої плит$
ки для підлоги, зокрема Товариства барона Бергенгейма. Аналогів
цієї продукції у світі дотепер не
виявлено. У плитку впресовува$
ли лицювальне покриття, що
навіть при інтенсивній експлуа$
тації на століття зберегло її
первісний вигляд, та й виготов$
лялися ці вироби у вигляді так
званих килимових покриттів, що
надавало приміщенням непов$
торності. У Києві її можна бачи$
ти у вестибюлі Оперного театру,
підлога якого була укладена
до 1900 р., а реставрувалася у
80$х роках ХХ ст.

Не менш цікава й експозиція
фасадної архітектурно$худож$
ньої кераміки. Напевно, мало хто
знає, що при облицюванні зна$
менитої будівлі Московського
державного університету ім. Ло$
моносова застосовувалася
декоративна кераміка, виготов$
лена на Харківському кераміко$
трубному заводі, а його директо$
рові за розроблення і впрова$
дження такого матеріалу було
присуджено Сталінську премію.
У Києві продукцію заводу можна
побачити на будівлі Головпош$
тамту, у Харкові — на будівлях
біля площі Свободи.

The Museum of Ceramic Tile and Sanitary Ware was created in
Kharkiv in Tehnogress Company on August 23, 2003. This event

became prominent not only among Kharkiv people. Because it is
the only museum in Ukraine where one can find historical

exhibits, documents and literature and there is shown the
development of technologies for producing the ceramic tile
and sanitary ware.

Above 2,000 exhibits from many world countries are
presented in the museum from Trypilla epoch till nowadays.
It has been visited by thousands of our fellow$citizens and a

great number of oversea guests since its opening. One
could hardly ever go without being photographed on the back$

ground of ancient things that surprise us with their luxury and
beauty even today. There is absolute free$
dom to get information in museum. One
can learn exhibits by himself, get individual
consultation or answers, and take part in
an excursion. 

Using gathered materials museum
workers help archeological services to
test ceramic models. In addition they give
technical consultations to specialists and
authors in writing articles and product
logotype decoding and help students to
write yearly essays and diploma works.

Museum exhibits were used to reproduce the bathroom of twenties of
the last century during the shooting the great art cinema project
"DAU". It was devoted to the great physical scientist — Nobel Prize
winner L. Landau — who was working in Kharkiv in thirties.

Ancient tiled stoves are special museum pride because each
of them has its own unique history. For example the stove rests were
discovered in Babayi village, made by Kharkiv manufacturer
V. Petrov in 1860. 40 percents were lost from 115 two$color Dutch
tiles; only faint glaze uncovered ornament peeped out. Finally qual$
ity determination laboratory chose three Dutch tiles that were abso$
lutely up to ancient model characteristics. During a year numerous
groups of ceramics masters were working with colours and glaze
development, producing absent tiles to revive the stove in its origi$
nal appearance. Nowadays museum visitors can be introduced
to the marvellous work by Kharkiv masters.

Also visitors may admire ancient tile
models for the floor, in particular

Baron Bergengeim society’s one.
Analogue of this production isn’t

found out till nowadays. The tile
was literally penetrated by its
face covering. Even being in
intensively run for centuries it

reserved its primary appearance.
By the way these products were

made in carpet style so the rooms
looked unique. In Kyiv the ancient
tile is presented in Opera House
Hall where the floor was firstly co$
vered in 1900 and restored in
eighties of the last century.

It is also worth of seeing art$
architecture facade of ceramics.
Not everyone knows that in cove$
ring famous building — Moscow
National University named after
M. V. Lomonosov — decorative
ceramics was used. It was made
in Kharkiv Ceramics Tube Factory
and its director was awarded by
Stalin’s Prize for such material
development and introduction.
In Kyiv one can see factory’s pro$
duct on General Post Office and
in Kharkiv — on Independence
square’s nearby buildings.

Кахельна піч. 1897 р.
Tile stove. 1897.

Кахельна піч В. В. Петрова, 
м. Харків. 1860 р. 
Tile stove by V. V. Petrov, Kharkiv. 1860.

Теракотовий медальйон для каміна . 1860 р.
Terracotta medallion for fire�place. 1860.
Плитка для підлоги Товариства 
барона Бергенгейма. м. Харків.
Baron Bergengeim society's floor tile. Kharkiv.


