M45
(PLEJÁDY)
Na obloze lze z hvězdokupy Plejády pouhým okem bez dalekohledu pozorovat jen devět až
jedenáct hvězd, celkem je jich ovšem kolem pěti set!
I my jsme museli vybírat – nejdřív z celé plejády děl exponáty, aby se vešly do výstavního
prostoru, a z nich pak ty, které tvoří hvězdnou mapu Plejád, jež vás upozorní na zajímavá
témata autorského skla i jeho zpracování.
U každé hvězdy naší sklářské hvězdokupy najdete také informaci o technologii, kterou byla
vyrobena. Popis jednotlivých technologií najdete na zadní straně listu v odborném sklářském slovníčku, který pro vás připravila kurátorka expozice.

Milí návštěvníci,

Projděte si s naším průvodcem expozici, seznamte se s vystavenými exponáty a zamyslete se
nad těmito výroky:

vítáme vás na výstavě, jejíž název asociuje mnoho významů – skupinu osob spojenou obdobnou
činností, soubor předmětů či věcí, ale i stejnojmennou otevřenou hvězdokupu v souhvězdí
Býka, astronomicky M45, která hrála v mytologii mnoha národů významnou roli.*

„Obor autorského skla však patří mezi vizuální formy umění a jeho idea musí být zřetelná
a záměrná, ani sebenápaditější myšlenka neskryje neschopnost ideu domyslet a realizovat.“

*V řecké mytologii představují Plejády (Pleiades), dcery Titána Atlanta a Ókeanovny Pléiony, nebeské nymfy plodnosti. Bylo jich
sedm (Máia, Élektra, Taygeté, Alkyoné, Kelainó, Steropé nebo též Asteropé a Meropé), a proto se hvězdokupě říká také Sedm
sester. Pro Řeky bylo velmi důležité jejich první a poslední zjevení na hvězdné obloze: první těsně před svítáním uprostřed května
signalizovalo začátek žní a příznivou dobu pro plavbu, poslední v září nástup období dešťů, mořských bouří a nové setby.

Mnohoznačnou strukturou je i sama tvorba ze skla a čeští skláři mají ve vývoji světového sklářství nezastupitelné místo.
Osm pyramid ve výstavním prostoru tak zrcadlí „hvězdokupu“ – plejádu českých sklářů, výsostných umělců zabývajících se tzv. autorským sklem.*

„Je třeba trvat na tom, že sklo, přestože jde o hmotu ušlechtilou, magickou a tak trochu
samu o sobě výlučnou, není ničím jiným než materiálem. Do sféry umění může sklo povznést
jen umělecká koncepce, a to je zákonitost fungující rovnocenně u všech materiálů: u olejových barev a plátna, dřeva či kovového šrotu…“
Sylva Petrová: České sklo, Praha 20182, s. 21–22

*Sylva Petrová, spolukurátorka této expozice, definuje autorské (též studiové, individuální, solitérní či umělecké) sklo jako
produkci navrhovanou umělci–skláři, která není určena pro masovou, ani manufakturně multiplikovanou výrobu a je experimentálním projevem, který překračuje pomyslnou hranici mezi užitou tvorbou a tzv. volným uměním.

STEJSKALOVÁ SKOUMALOVÁ LENKA / 8
Nekonečno, 2005
lehané a pískované tabulové sklo

ROUBÍČEK RENÉ / 1
Bez názvu, 1964 a 1965
volně tvarované sklo

„Při zvažování umělecké hodnoty díla není podstatné, zda autor obsáhne proces, ve kterém
zhmotňuje svou ideu výhradně sám, anebo jej celý se znalostí a zkušeností technologie vyvine a řídí, nebo ho zabezpečuje jen částečně.“

FRYDRYCH JAN / 7
Odvrácená strana měsíce, 1993
broušené a lepené optické a tabulové sklo

LIBENSKÝ STANISLAV & BRYCHTOVÁ JAROSLAVA
Diagonála, 1989
ve formě tavené, broušené a kyselinou leptané sklo
(uvidíte ve druhé části expozice od září 2019)

HORÁČKOVÁ KLÁRA / 7
Ostrorep, 2003
stavené střepy tabulového skla

ROŽÁTOVÁ ELIŠKA / 2
Koule, 1966
ve formě tavené,
kyselinou leptané a broušené sklo; železo

HOUSEROVÁ IVANA / 4
Kruh s vnitřním prostorem, 1987
broušené sklo
VAŠÍČEK ALEŠ / 6
Symbol oblohy, 1990
ve formě tavené, broušené
a kyselinou leptané sklo

CIGLER VÁCLAV / 2
Objekt, 1979
lepené, pokovené a broušené optické sklo
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VÍZNER FRANTIŠEK / 3
Objekt, 1972
z bloku vybrušované a kyselinou leptané sklo

VOLRÁB MARIAN / 5
Země, 1988
foukané, pískované, ryté a broušené sklo
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STRUČNÝ SLOVNÍČEK SKLÁŘSKÝCH TECHNIK SYLVY PETROVÉ
Dvě poznámky na úvod:
1) Sklářské názvosloví a popis sklářských technik nejsou jednotné, mají svá individuální i teritoriální specifika. Ve sklářské terminologii se historicky projevily vlivy němčiny a od 20. století
i angličtiny, což mělo vliv nejen na názvy nářadí a výrazy používané při sklářském procesu na
huti, ale i na (ne)logiku českých technologických termínů. V našem přehledu technik najdete
nejrozšířenější formy českých názvů a jejich překlad dle aktuálních zvyklostí anglické sklářské
praxe.
2) Při určení použité techniky u jednotlivých objektů/exponátů je třeba mít na paměti, že se jen
výjimečně při tvorbě uplatňuje technika jediná. Mnohem častěji sklář-umělec použije nejrůznější
kombinace technologií, jejichž neobvyklým spojením nachází nové možnosti vyjádření. Tvůrci
zároveň tradiční techniky do určité míry inovují, čímž vzniká celá řada drobných variant základních sklářských metod.

A kteří autoři jsou blízcí vám a které exponáty vás zaujaly? Projděte si znovu expozici,
zapište si jejich jména a názvy artefaktů, a vytvořte si tak mapu vlastní hvězdokupy českých
sklářů:
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FOUKANÉ SKLO DO FORMY
Bublina skla se fouká u pece do forem, které se předem zhotovují ze dřeva, kovu i speciálních směsí sádry a sklářského písku,
což umožňuje přesně kontrolovat její vnější tvar.
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TVAROVANÉ SKLO NAD KAHANEM (LAMPOU)
Tvarování skla nad kahanem nebo nad lampou jsou dva názvy pro totožnou techniku, která vychází z práce se zahřívanými
skleněnými prefabrikovanými tyčinkami. Tyčinky se foukají nebo vytahují plamenem z kahanu (dříve olejových lamp) pomocí
pinzet, kleštiček a dalšího nářadí. Průmyslově se tato technika běžně používá pro výrobu laboratorního skla, ale i pro uměleckořemeslnou výrobu vánočních ozdob, zhotovování vinutých korálů, těžítek, neonů a od konce 60. let 20. století též pro výrobu
velkých autorských skleněných objektů.

LEHANÉ SKLO
Vychlazená deska tabulového nebo staveného skla se podloží reliéfní formou, tzv. kopytem, a i s formou se opět vloží do pece.
Po zahřátí deska změkne a lehne si do prohlubní formy. Vznikne tak reliéf, který se po vyjmutí z pece už jen vychladí.
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LITÉ SKLO
Horké sklo nabírané z pece se lije do převážně kovových forem nebo do formy vyhloubené ve sklářském písku upěchovaném
v dřevěném nebo kovovém boxu. Do vyhloubené negativní formy je možno vkládat dekorativní prvky.
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MALBA NA SKLE
Tento termín zahrnuje všechny typy aplikací malby na plochém nebo dutém skle. Malba může být provedena za horka sklářskými barvami, které se po výpalu při relativně nízkých teplotách 480–550 ˚C do skla vtaví (např. sklářské emaily nebo lazury
a listry), nebo se na autorské sklo maluje za studena (akrylem, nitrocelulózovými nebo acetátovými barvami apod.) a malba
následně na povrchu jen zaschne. Dnes je s malbou spojen i tisk na sklo, např. metodou sítotisku nebo cestou transferů digitálních fotografií za použití obtisků a počítačové techniky.
VITRÁŽE, VITRAILE
Termín se vztahuje na tzv. barevná okna. Barevné ploché sklo, často domalovávané, se v tradičním pojetí montuje do plochy
zobrazující nějaký námět nebo ornament. Jednotlivé díly se spojují vkládáním do pásků z olova, které se v poslední fázi
pocínují. Pokud jsou pásky zhotovené z měděných fólií, jedná se o Tiffany techniku, která se používá na výrobu napodobenin
secesních lamp. V minulosti se vitráže vytvářely do slavnostních, většinou sakrální prostor a jejich motivy byly předurčeny
ikonografií daného prostoru. V současnosti jsou vitráže obohacované o plastické prvky, tavené sklo, volnou malbu, transfery
z PC atd. Jsou navrhovány s mnoha inovacemi, někdy i s vynecháním klasické montáže do olova, jako např. v případě malby
na skle nebo uvnitř skleněné desky u tzv. skleněných obrazů. Jde o sbírkové solitéry, které se mohou uplatnit samostatně i ve
spojení s architekturou.
LAMINOVANÉ, LEPENÉ SKLO
Různé vrstvy skla se spojují buď za horka stavováním, nebo za studena lepením. Lepení se mezi české sklářské techniky dostalo
zhruba v 70. letech minulého století a dlouho se mu mnozí skláři bránili, dnes se však v autorském skle využívá běžně. Existuje
mnoho druhů lepidel, nejpoužívanějšími jsou ta tvrzená UV lampou nebo barevná značky HXTAL. Vrstvy slepovaného skla se
pak mohou obohatit rytinou, malbou, užitím pokovených skel, skel s fólií nebo spojů barevnými lepidly. Když jsou vrstvy objektu pevně slepeny, může být jeho povrch upraven přebroušením, pískováním či řezáním vodním paprskem.
PÍSKOVANÉ SKLO
Povrch skla je vystaven tryskání písku ve speciálních komorách, tzv. pískovačkách. Písek je abrazivní, takže vše, co nemá být na
povrchu odebráno, musí být zakryto speciální fólií. Výsledný efekt se podobá tomu po práci s kyselinou, ale „zrno“ vypískované
struktury je poněkud hrubší.
SKLO ŘEZANÉ VODNÍM PAPRSKEM
Původně průmyslová technologie univerzálně používaná pro různé materiály, jako je např. kámen, sklo a kov, se dnes využívá
i v autorském skle pro řezání vrstev skla. Jedná se o technologii řízenou počítačovou technikou, která musí být realizovaná na
specializovaných pracovištích.

TAVENÉ SKLO VE FORMĚ
Příprava začíná modelováním podoby plastiky ve 3D podobě nejčastěji ze sochařské hlíny. Model se pak odlije do sádry, čímž
vznikne negativní forma. Prefabrikované kusy skla se naskládají do této často otevřené formy, jež se pak dlouho (často týdny,
někdy i měsíce) zahřívají v peci, až sklo začne téct a vyplní všechny detaily uvnitř formy. V další fázi se postupně snižuje teplota, aby slinutý tvar skla uvnitř formy vytvrdl, zpevnil se a nepraskl, což rovněž trvá dlouhou dobu. Poté se forma odstraní a
vyjmuté sklo se většinou dále upravuje broušením, leštěním, matováním apod.
Je to velmi náročná a drahá technologie, jež vyžaduje velké zkušenosti a praxi, protože každý navržený tvar formy, druh i barva
skla reagují jinak a křivka tavení i chlazení se musí pro každé tavení specificky stanovit. Jako první tuto metodu začali používat
i k tvorbě velkých skleněných objektů do architektury Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. Vynikají v ní i další čeští skláři,
někteří z nich taví také na zakázku pro jiné umělce z USA, Nového Zélandu, Německa a dalších zemí. Například firma Zdeňka
Lhotského v Pelechově u Železného Brodu utavila skleněný sarkofág pro dánskou královskou rodinu.

Broušení se běžně využívá také k dokončování objektů ve formě přebroušení některých ploch. Využívají ho jako hlavní metody
práce čeští umělci při tvorbě tzv. prismatické, minimalistické plastiky (zakladatelem Václav Cigler a Libenského žáci). Speciální
metodu představuje vybrušování objektu z bloku skla, při kterém se odebírá sklovina obdobně jako v klasickém sochařství
(např. tvorba Františka Víznera).

LEPTANÉ SKLO
Místa, která nejsou na skle zakrytá speciálním lakem (většinou asfaltem nebo parafínem) se vystavují působení kyseliny fluoridové, která je narušuje. Tato metoda se využívá i k leštění či k matování, záleží na délce expozice kyseliny. V zahraničí je tato
metoda z hlediska ochrany zdraví při práci zakázaná a nesmí se používat.

TECHNIKA GRAAL
Speciální dekorační technika, která kombinuje foukání horké skloviny s rytím, leptáním, malbou nebo tiskem. Horká tekoucí
sklovina se fouká, přejímá (vytváří se více barevných vrstev na sobě) a vytvaruje do podoby mísy, vázy nebo jiného tvaru a
následně se pak vychladí. V další fázi se barevné vrstvy odrývají, leptají kyselinou, malují apod. Objekt se pak znovu zahřeje,
přetáhne čirým sklem a nakonec znovu vyfoukne. Jeho velikost se tak může několikanásobně zvětšit a dojde k zajímavým
deformacím dekoru. V tvorbě českého skla je použití této techniky spíše ojedinělé.

STAVOVANÉ SKLO
Ploché vrstvené sklo je za horka stavováno v elektrických nebo laserových horizontálních pecích, ve kterých se kusy skla, případně i jeho vrstvy spojí. Pod vlivem angličtiny do češtiny pronikl termín fusing, který se někdy nesprávně používá i pro tavení
skla ve formě či lehané sklo.

BROUŠENÉ SKLO
Sklo se ručně brousí přitlačováním proti horizontálním rotujícím širším diskům nebo se v případě, že to kvůli tvaru není možné,
pokládá na pohybující se plošinu ze strany na stranu a následně se dobrousí ručně. V obou případech se používá abrazivní
brusivo (karborundum nebo diamantový prach) a proces probíhá za mokra. Broušené plochy se pak leští jemnými kotouči do
vysokého lesku.

RYTÉ, ŘEZANÉ SKLO
Sklo se ryje kulatým měděným kolečkem, které rotuje na ryteckém stroji za podpory diamantové pasty a chlazení vodou. Je
možné rovněž rýt volnými nástroji, které vypadají jako malé vrtačky. Rytí „intaglio“ spočívá v rytí povrchu skla ze zadní, nepohledové strany, což vyžaduje velkou představivost, zručnost a odpovídající tvar opracovávaného skla. Termínem „řezané sklo“
bývá označován hluboký reliéf, někteří autoři však tento termín používají výhradně pro historické (většinou barokní) sklo.

HORKÉ SKLÁŘSKÉ TECHNIKY
Představují základní a také nejstarší techniky zpracování skla, při kterých se pracuje s horkou tekoucí, změklou či protavenou sklovinou. Patří sem např. tvarování skla na huti z volné
ruky, foukání skla do formy či nad kahanem, lehání skla – tzv. fusing, tavení skla ve formě,
lité sklo ad. Všechny technologie skla v horkém stavu se po dokončení musí pozvolna chladit
v chladicích pecích.
TVAROVANÉ SKLO Z VOLNÉ RUKY
Základní technika tvarování skla u pece za horka při použití sklářské píšťaly a dalších nástrojů, jako jsou nůžky, sklářské kleště
atd., se kterými lze objekty zdobit nálepy kapek horké skloviny, vytaženými prvky nebo taženými „nitěmi“ z horkého skla uvnitř
skloviny i na povrchu.

STUDENÉ TECHNIKY
Mezi tyto techniky patří všechny metody práce, které se provádějí na vychlazeném skle.
Ve výrobním procesu se nazývají „rafinace“ skla. Autorské pojetí využívá vizuální efekty především broušení, rytí, pískování, leptání skla kyselinou, lepení, malby na skle, řezání vodním
paprskem aj.

Doporučená literatura pro ty, kteří se chtějí o českém autorském skle dozvědět více:
Hlaveš, Milan (ed.): České sklo 1945–1980. Tvorba v době mizérie a iluzí. Katalog výstavy NG, Praha 2007
Hlaveš, Milan: Hledání skla / In Search of Glass. Katalog výstavy UPM, Praha 2011
Hlaveš, Milan (ed.): 7+1 Mistři českého skla / 7+1 Masters of Czech Glass. Katalog výstavy Museum Kampa, Praha 2016
Petrová, Sylva: České sklo, 2. vydání. Praha: UMPRUM, 2018
Petrová, Sylva: České a slovenské sklo v exilu. Praha: KANT, 2007
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