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Malování světlem: Narcissus Quagliata - Malen mit
Licht

Mezi známé sklářské umělce současné doby patří Narcissus Quagliata (nar. 1942).
Svoje výtvarné vzdělání začal ve svém rodném městě Římě pod silným vlivem
surrealisty Georgia DeChirica, a potom, od roku 1961, pokračoval na San Francisco
Art Institut. Po jeho úspěšném absolvování v oboru malířství se usadil se svým
vlastním ateliérem v severní Kalifornii. Stejně jako mnozí další umělci se musel také
Quagliata vyrovnávat s problémem přenosu nezvyklého světla a jedinečných barev
západního pobřeží na plátno. Protože v tomto ohledu nedosáhl žádných
uspokojivých výsledků, obrátil se konečně na jiný materiál: sklo. S jeho pomocí, jak
doufal, by mohl vyjádřit svoje představy daleko lépe.
Jeho první práce byly především vitráže a kompozice s využitím tiffany techniky, ve
kterých používal především ručně vyráběné sklo antik. Hlavně jemné barevné
odstíny přejímaných skel antik a především bohatá různorodost barev obzvláště
vyhovovaly sklářskému umělci, který začínal malířstvím, a díky tomu byl poměrně
jednoznačně profilován.
V některých z Quagliatových prací je možno zaznamenat vliv surrealismu. Tak se
někde dívá jedno jediné oko z tmavého a schovaného obličeje („Porca
miseria!“,1987 ), a z mužského torza vykukují na několika místech ryby („Treasures
In The Mediterranean“/ Poklady Středomoří/,1987 ). I přesto však jej není možno
označit za surrealistu.
Mimo témat byl také stále znovu inspirován a fascinován technikami. Na počátku
využíval klasické techniky vitráží: švarclot, leptání a pískování. Pro větší práce
částečně používal pro filigránové části tiffany techniku. Tak vzniklo množství
figurálních zobrazení, od těch, ve kterých se důkladně zabývá svou vlastní
postavou, až po věrné portréty objednatelů v životní velikosti. To, co Quagliata
vytvořil v tomto tvůrčím období pomocí rafinovaného vedení linií a díky pečlivému
výběru skla, nebylo dodnes překonáno.
V dalším období se intenzivně zabýval rondely. Pro výrobu těchto plochých a
rovnoměrně kulatých kotoučů využíval tak zvanou odstředivou metodu, která
spočívá v tom, že dávka skla na přílepníku se obalí v předem připravené skleněné
drti. Drť se přichytí a zataví do skloviny. Nakonec je tato dávka skloviny roztočena
na kotouč. Rozdělení barev a jejich intenzita mohou být určeny plánovitým
rozmístěním skleněné drti. Tímto způsobem vyráběl Quagliata rondely do průměru i
více než 50 cm, které potom vkládal do větších vitráží.
V posledních letech připojil Quagliata k technikám, kterými se zabývá, také spékání
(fusing). Tento způsob sklářské tvorby se všemi svými finesami se označuje jako
„malování světlem“. Otevřená fusingová pec mu dává možnost pomocí všech
prostředků pracovat se měkkou sklovinou, přidávat nové barvy nebo ji plasticky
deformovat. Možnost malé exkurze do Quagliatova uměleckého myšlení poskytl
účastníkům seminář, pořádaný v Německu. Tam autor působivě ukázal, jak pomocí
několika málo tahů štětcem (skleněnými vlákny) vykouzlí na plátně (skle)
dynamické kontury figury (viz obr. vlevo dole).
Obrázky:
Výřez z vitráže „TRAGEDY DISSOLVES“, 1990. Návrh pochází od N. Quagliaty,
provedení projektu Angela Villareal. Originál (112 x 224 cm) se nachází v soukromé
sbírce v Los Angeles.

Vitráž ze skla Antik a ručně foukaných rondelů v hale Pacific Bell Building, Oakland,
Kalifornie (1985, Quagliata Studio). (Malování světlem, 1995, Il Cigno Galileo Galilei
Edizione di Arte e Scienza, Rom)
Výroba skleněných vláken: z tenkého otvoru na spodní straně tavicí nádoby vytéká
sklovina. Vlákna jsou zachycována pomocí tyčinky nebo plechového pásku.
Po tavení ve fusingové peci jsou skleněná vlákna spojena s podkladovým sklem.
Malování světlem z fusingové pece Narcissuse Quagliaty
Nová výstava v Hamburku - Neue Ausstellung in Hamburg :
L.C. Tiffany, Mistrovská díla americké secese
Hamburské „Uměleckoprůmyslové muzeum“ vystavilo od 31. března 99 do 13.
června 99 v Evropě zcela jedinečnou ukázku života a tvorby Louise C. Tiffanyho.
Jako reprezentativní příklady jeho tvůrčích období a preferovaných žánrů zde byly k
vidění: obrazy a návrhy, práce s keramikou a smaltem, šperky a přirozeně také
lampy a okna.
Jako doprovodný program výstavy sloužily mnohostranné informace o Tiffanyho
pracích, rodinném původu a společenském postavení v Americe 19. a 20. století,
stejně jako o jeho dosud setrvávajícím vlivu.
TADY UŽ NEBUDU DÁL PŘEKLÁDAT, NÁSLEDUJE INFORMACE O
VSTUPENKÁCH!
Optimální řezání skla - Optimales Glasschneiden
Vše o úhlu řezu, řezném oleji a řezném tlaku
Neustále znovu a znovu se objevují otázky, především zkušených hobbyistů ve skle,
co se vlastně opravdu děje při řezání skla a zda je nějaká možnost optimalizace
řezu. Proto bychom na tomto místě chtěli ještě jednou důkladně pojednat toto téma.
Oba povrchy plochého skla prokazují určité pnutí, a vytvářejí tak tlak na vnitřek skla.
Pokud naříznete sklo, vytváříte (v ideálním případě) klínovité vybrání (fisuru) menší
než 0,025 mm. Podél tohoto řezu je nyní povrchové pnutí přerušeno. Na dolní špičce
fisury se nyní vytvořilo takzvané řezné pnutí, které působí přesně svisle na spodní
stranu skla. Pokud toto řezné pnutí podpoříte buď rukama nebo pomocí kleští,
praskne sklo ve fisuře.
Alfou a omegou úspěšného řezu je jeho tvar. Boční strany by měly být hladké a
nepoškozené a špička řezu co možná nejostřejší. Aby se toho dosáhlo, je potřeba
splnit pouze několik požadavků a podmínek:
1. Dobrý nástroj
Řezné kolečko vašeho řezáku vytváří v povrchu skla řez. Proto by mělo být pokud
možno co nejostřejší. Kolečka z běžné oceli mohou být nabroušena pouze na
určitou ostrost, ovšem nezůstávají v tomto stavu dlouho. Už po krátkém čase je
řezná hrana lehce zaoblena a nemůže z tohoto důvodu vytvářet ostrý řez ve skle.
Řezná kolečka z tvrdokovu mají podstatně lepší kvalitu. Jsou ostřejší a vydrží déle.
Obzvláště hodnotná jsou kolečka z karbidu, což je extrémně tvrdý materiál. V
případě tohoto materiálu je opotřebení i při práci s tvrdými opalescentními skly
pouze minimální. Řezné hrany těchto koleček umožňují vytváření řezu s velmi
hladkými hranami a precizní a ostrou špičkou řezu.
Úhel řezu řezných koleček záleží na použitém materiálu a tloušťce skla, určeného k
řezání. Normální ocelová kolečka mají úhel mezi 114 o a 120o. Tak je možno řezat
skla do tloušťky ca. 5 mm. Relativně ostrý úhel by měl vyrovnat menší ostrost řezné
hrany. Karbidová kolečka mají většinou úhel 134o. Tak je možno řezat skla do ca. 6
mm.
2. Řezný olej
Řezný olej může přispět k tomu, že se omezí nebezpečí vedlejších fisur a vyštípání.
Mimoto zpomaluje tak zvané samoléčení skla, při kterém se špička řezu během
času zaobluje a snižuje se tak pnutí řezu. Téměř všechny kvalitní řezáky skla jsou
konstruovány pro práci s řezným olejem.

3. Správná technika řezání
Špatný, případně příliš vysoký řezný tlak, je nejčastější příčinou chybného zlomení
skla. Protože skla mají, vždy podle svého složení, rozdílnou tvrdost, musí být také
vždy s příslušným správným tlakem řezána. Tento tlak se zpravidla pohybuje mezi
ca. 1,5 a 2,5 kg. „Tvrdá skla“, jako např. některé žluté a červené tóny, vyžadují spíše
větší tlak, zatímco např. okenní sklo nebo zrcadla je možno řezat s velmi malým
tlakem.
Jak je vidět na obrázku dole vlevo, způsobuje příliš silný tlak vyštípání (malé
odlupování v povrchu skla ) a nežádoucí vedlejší fisury. Na těchto místech se může
řez vylomit z hlavní fisury a způsobit chybné zlomení. Také v případě, že řezák skla
je držen bočně nakloněný, dochází ke zvýšení tlaku a následnému chybnému
zlomení. Nakloníte-li řezák např. doprava, pak působí na této straně fisury
podstatně vyšší tlak než na levé straně (viz také obr. nahoře). Potom vzniká
nebezpečí, že řez si vyhledá cestu nejnižšího odporu ( především u zakřivených
řezů) a unikne do strany.
Obrázky:
Vlevo dole: Fisura pod elektronovým mikroskopem. V horní části byl vyvinut
optimální řezný tlak. V dolní části jsou zřetelně rozeznatelné vedlejší fisury a
vyštípání. Zde byl vyvinut příliš vysoký tlak.
Vpravo nahoře: Obrázek ukazuje řezné kolečko s řezným úhlem 120o
Vpravo uprostřed: Boční vychýlení řezáku skla vytváří příliš vysoký tlak na jedné
straně fisury. Dochází k vyštípání a vzniku vedlejších fisur.
Pásová pila INLAND DB-100 - Bandsage INLAND DB 100
Sklo je podivuhodným materiálem jen škoda, že mu není vždy možno pomocí
řezáku skla dát takový tvar, který je nezbytný pro exotické projekty. Zde může být
velkým přínosem pásová pila skla, která rozšíří tvůrčí možnosti a různorodost
projektů.
Výraz pila není vlastně pro tento stroj zcela přesný, neboť není vybaven ozubeným
řezným listem (jako je tomu u pásové pily na dřevo), ale kovovým pásem s vrstvou
diamantu. Sklo potom není řezáno, ale spíše oddělováno broušením. Podobně jako
u brusek skla musí být tato pila zásobována vodou. Ta slouží pro chlazení
oddělovacího pásu a pro odvod brusného prachu. Také při řezání na této pile by
měly být v každém případě používány ochranné brýle.
U většiny pásových pil na sklo probíhá řezný pás přes dvě nastavitelná hnací kola, z
nichž jedno je přímo poháněno elektromotorem. Úzké vedení v pracovní desce
udržuje pás ve správné poloze. Pila INLAND má doplňkové vedení, které také
zároveň přivádí k pásu vodu.
Optimální počet otáček pro pily na sklo se pohybuje mezi ca. 2200 a 2300 ot/min.
Tento počet otáček dosahuje DB100 při přibližně 3/4 výkonu svého motoru. Vyšší
počet otáček by mohl vést k roztřepení pásu, a následkem toho ke zkrácení jeho
životnosti.
DB100 je určena především pro oblast hobbyistů. Zde je to zcela smysluplný
nástroj. Je relativně malá, robustní a cenově výhodná. A i když by zpracování skla
pomocí řezáku a kleští mělo být vždy na prvním místě, vnitřní pravé úhly nebo ostré
vnitřní úhly není možno jinak dosáhnout.

Technické údaje:
Kryt ze strukturované umělé hmoty
Velikost: 457 x 305 x 254 mm
Pracovní stůl: 228 x 254 mm
Hmotnost: 4 kg
Elektromotor s regulátorem
Max. ot/min: 3000 (230/240V)
Pomocí vhodných řezných listů můžete použít tento stroj také i pro další materiály,
jako je dřevo, kámen nebo kov.
Typ na knihu - Buch Tip
Kdo by chtěl získat dokonalý přehled o práci Narcissuse Quagliaty, tomu je možno
doporučit knihu „Malování světlem“. Mimo mnoha jeho prací ve skle zde najdete
také pracovní fotografie a biografii.

