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Podobně jako mnozí jiní velcí sklářští umělci John La Farge začínal jako malíř. Syn bohatých
francouzských imigrantů se narodil 31.března 1835 a začal se zabývat uměním v 7 letech. V 10 letech se setkal
s vodovými barvami.Tato zkušenost pak ovlivňovala celý jeho život.

Po své cestě do Evropy,která trvala od dubna 1856 do října 1857 a na které procestoval
Francii,Belgii,Německo a Švýcarsko,se usadil v New Yorku a začal pracovat. Stále však ve volné čase
studoval malířství.

Se sklem začal experimentovat až v roce 1875 (kdy už mu bylo 40 let). Jeho největším přáním bylo
převést subtilní barevnost vodových barev do barevných skleněných obrázků. To byl nesnadný úkol, protože
barevná skla, která tak obdivoval v Evropě,se vyráběla ve 12. a 13.století. Stěží bylo zachováno něco, co by
připomínalo toto klíčové období. Ve Spojených státech nebyl ani nadaný umělecký sklenář ani odpovídající
barevné sklo. Z toho důvodu začal pracovat s evropskými barvenými skly.Ale tento materiál byl pouze v jediné
barvěa byl průhledný. Malovat přírodní vzory na skle znamenalo,že budou na sklo malovat.

John La Farge vytvořil své první významné dílo v roce 1878 pro vestibul Shermanova domu v
Newportu, R.I. Toto dílo (Morning Glories, approx. 2,20x 1,80 m)mělo zvláštní význam, protože znamenalo
první použití opalescentního skla při tvorbě skleněných obrázků.

Původně bylo užíváno běžné sklo,ale náhodou La Farge objevil kus opalescentního skla,které se
užívalo na výrobu jednoduchých toaletních výrobků. Okamžitě poznal,že sklo tohoto typu může jeho oknům
přinést efekt, kterého chtěl dosáhnout. Užitím průhledného skla na pozadí by předmět z opalescentního skla
vyskočil směrem k pozorovateli. Vyhledal Thill¨s Flint Glass Shop (výrobce toaletního zboží,které upoutalo
jeho pozornost) a objednal značné množství tohoto harmonicky žhnoucího skla,u kterého se zdálo,že zachytí
a podrží si část světla. Zejména byl fascinován tak zvanými nečistotami, nepravidelnostmi a nepravidelnostmi
v barvě. Okamžitě koupil celý sklad zbytkůa použil některé z nich na své Morning Glories.

V té doběLa Farge zahájil nepřetržitý rozvoj opalescentních skel v plochých tabulích. Experimentoval
s různými zpracováními povrchu a byl schopen vyvinout zčeřenou, granitovou a zvlněnou strukturu.

V roce 1893 La Farge navrhl a vytvořil jeden ze svých mistrovských kusů : Peonies in the wind (viz
titulní strana). Na tomto obraze se už defitivně obešel bez malování na skle. Všechny stíny a tvary jsou ve skle.
Pouze pedantským výběrem skla by schopen tvořit svá díla, která mohla být klidně srovnávána s malbami
olejovými nebo vodovými barvami. Když tato díla byla vystavena v Bostonském muzeu vybraného umění v
roce 1891, stala se okamžitou senzací. Kritikové navrhovali, že excelentnost La Fargových skel jistě povede k
nejvyšším výsledkům.

La Farge vytvořil přibližně 300 obrazů z barevných skel v průběhu 29 let. Kromě toho prováděl
experimenty s drceným sklem,které mohou být považovány za první práce s fusingem. Stejně tak můžeme
připomenout jeho úspěchy s cloisonné technique (drcené barevné sklo v síti z kovových buněk). Jeho
největším přínosem pro umění přesto zůstává vývoj opalescentních skel a jejich užití v uměleckých sklářských
projektech.

John La Farge zemřel 14.listopadu 1910 ve věku 75 let.

Zavěšení skleněných obrázků v plastických rámečcích už nemusí být problém. Nemusíte vrtat díry ani
zatloukat hřebíky protože máte nový háček na obrázky. Jen zavěste šňůrku a je hotovo ! Tato důmyslná věc
může unést 28 liber (cca 12 kg) a jevhodná pro každé větší dílo.

Nepracujete-li s bruskou skla,jsou okraje vašeho skla extrémně hladké, což znamená, že lepicí páska
má pouze omezený povrch k přilepení. Hrany skla, které byly obroušeny, jsou hrubé. Když prohlédneme tyto
okraje pod mikroskopem, vidíme jakoby pohoří a údolí, což znamená, že povrch tétočásti je dvojnásobný než
u okrajů skla, které nebyly obroušeny. Z tohoto důvodu přilnavost je podstatně zvýšená na obroušených
okrajích.

Skleněný prach, který vznikne při broušení okrajů, musí být umyt po skončení broušení a sklo se musí
utřít čistou utěrkou. Každý kousek okraje, který neníčistý, snižuje adhesi (přilnavost). To zvláště platí v případě
kontaminace mastnotou a olejem, což může vyplývat z nadměrné manipulace se sklem - to znamená pracujte
čistými, suchými prsty. Použití páskovacího stroje nebo ručního páskovače může snížit kontakt prstů s okraji
skla.

Dalším důležitým bodem je pečlivé olemování folií. To by mělo být provedeno okamžitě po nanesení
folie. Použijte svůj nehet nebo nářadí k přitisknutí folie na povrch skla. Po olemování vyhlaďte folii plastickým
nebo dřevěným....... . Pečlivé, pevné a hladké vyhlazení pásky na skle zajistí stabilitu a vnitřní pevnost
skleněného předmětu.

The historical review - Historický přehled:
John La Farge

The Window Clip - Háčky na obrázky

The copper foil does not ….Měděná folie nepřilne na sklo pořádně.
Proč ?



Glass Factory Info - Spectrum glass

NIKKEN Glass Cutter - NIKKEN řezáky na sklo

New Patterns - Nové vzory (šablony)

From Hobby to Passion - Od záliby k vášni

Americká sklárna Spectrum vyrábí širokou škálu barevného plochého skla. S unikátní kombinací
tradičních ručních metod a moderní sklářské technologie Spectrum produkuje moderní umělecké sklo, které
má stálé nové standardy v kvalitě a konzistenci. V tuto chvíli je k dispozici více než 160 různých barev a
povrchů . Sklo se vyrábí strojově a proto není drahé. Skla Spectrum jsou dobře známa svou dobrou
řezatelností a snadnou zpracovatelností. Pro tyto vlastnosti je zvláště vhodné pro začátečníky.

Mnoho skel Spectrum je také k dispozici s irizujícím povrchem. Serveral může být dodáván v tabulích o
rozměrech 152 x 61 cm, což znamená, že může být použit v jednom kuse pro vyříznutí do standardních
německých dveří.

Opalizující sklo zabírá největší část nabídky barev. Mnohá skla je možné dostat v různých stupních
transparentnosti:neprůhledná, průsvitná ačástečněprůsvitná.

Průhledná katedrální skla jsou vyráběna v široké nabídce povrchů : lehký granit, ledový krystal,
zvlněný, drcený, s málo nebo mnoha bublinami, pásový a hrubě točený. Barvy existují od pastelových po silné
a hluboké.

Spectrum Waterglass se také nazývá katedrální sklo s velmi speciálním použitím. Rubová strana je
téměř rovná, zatímco líc ukazuje lehce a středně zvlněnou strukturu, která vzniká při tažení horkých
skleněných desek. Výborně tak vytváří dojem vody na povrchu skla.

Toto sklo lehce připomíná starověká skla. Jedna barva je ručně rozmíchaná na povrchu základového
skla. Baroque je vhodný pro tradiční a moderní skleněné aplikace. Toto sklo je možno získat výhradně od
Spectra.

Už nějakou dobu jsou k dispozici řezáky skla od japonské firmy NIKKEN. Všechny modely jsou
vybaveny průhlednou, oleji odolnou rukojetí, která je zpevněná mosazným pouzdrem. Řezací kolečko je
vysoce karbidové a má dlouhou životnost. Standardní řezák je NC - X02 , který má úzkou hlavu s 138
kolečkem a který je vhodný na sklo od 2 do 6 mm tloušťky. Široká hlava je vhodná na řezání rovných okrajů. Na
silnější skla je vhodná verze s 150 a 152.

Po dlouhé přestávce jsou konečně na trhu nové vzory pro sklářské provozovny. V každém z nových
prospektůARTISANT (Gewachshauser 1 a Gewachshauser 2) najdete 7 návrhů. Tyto prospekty se objevily v
prosinci 1997 a měly by být na pultech vašich obchodů.

Znáte to dilema : rychle potřebujete dárek ! Ačkoliv technika s měděnou fólií je všeobecně prací na
dlouhou dobu, nyní je možné udělat půvabný dárek za 2 hodiny při použití šablony od „Grundschnabel a Co“.
Tento nový prospekt obsahuje 32 předloh, které mohou být použity jako dekorace do oken, nebo do květináčů
a květinových truhlíků. Předlohy znamenajířezání pouze malých kousků skla a jejich vyzdobení mnoha dráty.
Dobře vypadají, jsou roztomilé a barevné.

Začal před několika lety tím, že vytvořil pár rostlin. Pak přidal několik lamp. Nyní jeho dům ukazuje
překvapeným návštěvníkům, že tu žije mimořádně talentovaný a pracovitýčlověk.

Gunter Streng ze Schrozbergu v jižním Německu je v současnosti strojní inženýr a je zcela zaměstnán
svým povoláním. Jeho zaujetí pro sklo mu slouží tělesné a duševní relaxaci. Zpracování návrhu, výběr skla a v
neposlední řadě řemeslné zpracování znamená tvůrčí odpočinek pro jeho duši.

Zejména během jeho studentských let komerční aspekty hrály svou roli. Dobře vytvořená lampa má
svou cenu a ne každý si ji může dovolit. Tím že ji uděláte doma, můžete ušetřit 60-70% z ceny. A tak se člověk
může stát vlastníkem výjimečné lampy, u které jsou splněny naše individuální požadavky na barvu a kde je
garantována její jedinečnost. Není třeba připomínat uspokojení, které člověk má z hodnotné věci, kterou
vytvořil vlastníma rukama.

Netrvalo dlouho a Guntera napadl první projekt : konstrukce lampy „Nautilus“. Samozřejmě lampa byla
postavena s pomocí trojrozměrné šablony, ale připevnění kovových částí potřebuje mnoho nápadů a talentu
a Gunter mistrovsky zvládl tento úkol - jako výzvu pro sklářské výtvarníky. Jeho Nautilus je konstruován za
použití Oceana glass a vyrovná se originálním výrobkům Tiffany studia.

Svůj nejambicióznější projekt začal, když plánoval adaptaci svého domu. Rozhodl se nainstalovat do
štítu svého domu svůj návrh o ploše 11 čtverečních metrů. Po ujasnění technických detailů v blízkém
sklářském studiu začal kreslit návrh a konstruovat.Částečně dřevěný štít měl mít 27 otvorů. Každá část byla
konstruována pomocí měděné pásky a tak zvané sendvičové techniky. Hotové panely pak byly
nainstalovány mezi dvěčistá skla,čímž vznikne pole se třemi izolačními vrstvami.

Další návrh je už ve fázi plánování : rozsáhlá plocha na střeše se zdá být začátkem dalšího
skleněného panelu.Atak přejeme Gunteru Strengovi hodně štěstí.
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