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Velcí sklářští umělci: Great Glass Artists :

Charles Rennie Mackintosh

Charles Rennie Mackintosh se narodil 7. června 1868 v Glasgowě ve Skotsku.
Svoje tvůrčí schopnosti si vycvičil jako student v Glasgowské Umělecké škole do té
míry, že v pozdějších letech byl zmiňován jedním dechem spolu s veterány secesního
umění. Mackintosh byl především architekt. Jeho nejznámějšími projekty byly
přirozeně Glasgowská Umělecká škola, Hill House v Helensburghu a Willow Tea
Room / Vrbová čajovna / v Glasgowě ( viz ilustrace ).
Ve všech těchto budovách (stejně jako v téměř všech jeho dalších projektech) hrálo
sklo hlavní roli. Počínaje klasickým použitím v oknech a dveřích, přes výplně nábytku
a stěn bylo sklo jedním z jeho preferovaných prvků. Jeho vitrážové panely
představovaly velmi komplexní filigránskou práci (viz obrázek naho ře vpravo
Mackintoshova růže), kterou prováděl za použití velmi tenkých olověných tyčinek.
Výzva pro všechny umělecké sklenáře dokonce i dnes.
Mackintosh, stejně jako jeho také velmi známý kolega Frank Lloyd Wright,
navrhoval kompletní projekty budov. Charakteristické prvky designu, použité v
exteriéru, se odrážejí na vybavení interiéru. Jsou to například skleněné lampy v olovu
nebo výplně opěradel křesel a další kusy nábytku.
Některé z jeho převážně organických návrhů a projektů jsou uvedeny ve
vzorkovnicích a mohou být reprodukovány zkušenými hobbyisty. Jsou vhodné pro
dekorativní zrcadla, okenní panely nebo pro vitrážní okna a dveře.
Obrázky : Mackintoshova růže, detail
Vchodové dveře Vrbové čajovny v Glasgowě, Skotsko
150 let L.C. Tiffanyho 150 Years L.C.Tiffany
Tento rok by Louis Comfort Tiffany oslavil své 150. narozeniny. V našem
časopisu přineseme rozsáhlý přehled jeho života a práce. U příležitosti tohoto jubilea
vydáváme dvě příležitostné známky, vytištěné na stejném papíře, jaký používá
německá pošta pro své oficiální známky. Rubová strana je potažena vrstvou lepidla.
Tyto známky jsou k dostání od dubna 1998. Objednávejte u svého dodavatele.
Vzhledem k omezenému množství budou pravděpodobně velmi rychle vyprodány.

Pořádek ve studiu kutila - Order in the Hobby Studio
„GlassStation INLAND“ pomáhá dělat pořádek místo chaosu ve vašem
kutilském studiu. Na nejmenším možném prostoru můžete mít uloženy téměř
všechny nástroje a materiály, které potřebujete pro Tiffany techniku, a to tak, že jsou
připraveny k okamžitému použití. Už nikdy nebudete muset ztrácet čas hledáním
nástrojů, které se ztratily: řezáky skla, fixky všechno má svoje místo v „GlassStation“.
Je zde možno uložit až čtyři šířky nerozmotané měděné fólie vedle sebe. Stojan pro
pájku, oddělení pro lahvičku s pájecí kapalinou s držákem štětce na tuto kapalinu,
stejně jako přihrádky pro malé dílky doplňují tento pořadač.
Držák nástrojů je pro kutily řemeslníky obzvláště zajímavý, neboť ti musí často
pracovat na omezeném prostoru a po práci musí svoje nástroje uklízet.
Rozměry „GlassStation“ jsou asi 35 x 17 cm. K dostání u vašeho dodavatele.
Tip Hrot pájky - The Tip
„Pevný“ hrot mé pájky už nereaguje na cín. Co se stalo?
Pravděpodobně se tento hrot stal „neaktivním“. To znamená, že velmi citlivý,
velmi tenký železný povlak na špičce ztratil svoji schopnost reagovat na cín. To se
může stát v případě, že hrot byl používán po dlouhou dobu a ztratil svůj původní
pájecí povlak. Jestliže je hrot stále znovu zahříván za těchto podmínek, pájecí povlak
se ztratí a holý železný povlak je vystaven agresivním mechanickým i chemickým
vlivům. Z tohoto důvodu by pájecí hrot nikdy neměl být „čištěn“ mechanicky, tj.
drátěným kartáčem, ocelovou vlnou nebo podobnými prostředky. Ale dokonce i
vzdušný kyslík může poškodit holý železný povlak oxidací.

„Neaktivní“ hrot pájky může být znovu aktivován. Nejprve pájku zahřejte. Potom
ponořte pájecí hrot velmi krátce do pájecí kapaliny a otřete hrot čistým a vlhkým
hadrem. Opakujte tento postup, dokud se cín nedrží jednotně po celém pracovním
povrchu hrotu pájky.
Každý den, když ukončíte práci, potáhněte hrot cínem. Nikdy nenechávejte hrot
studený bez povlaku čerstvého cínu.
Vitráže na internetu - Stained Glass in the Internet
Už nějaký čas mají kutilové řemeslníci možnost získat informace o vitrážích na
světové informační síti. Několik amerických výrobců skla, mnozí výrobci nástrojů a
příslušenství a některá studia jsou představováni vlastními stránkami. Zadejte při
výběru například „Glass design / Design skla /“ nebo „Stained glass/vitráže“.
Velmi rozsáhlý soubor informací můžete najít pod: www.artglassworld.com. Na této
stránce můžete získat bezplatně vzory nebo si přečíst o nejnovějších výrobcích.
Větší studia informují o své práci a vyjadřují názory na vývoj trhu se sklem ve
Spojených státech. Představeno je všechno, od kýče až po umění. Návštěva této
stránky bude zajisté zajímavá a přínosná pro všechny kutily řemeslníky.
Nové vzory - New Patterns
Tato kniha není zcela nová, ale v současnosti je velice využívaná: „Kniha o
mosaice Nápady, projekty a techniky“ od Peggy Vanceové a Celie GoodrichClarkeové. Tyto dvě umělkyně z Anglie ukazují čtenáři neuvěřitelně proměnlivé
možnosti, které představuje technika výroby mosaiky. Na 126 stranách jsou
zobrazeny dveře, stolní desky, celé stěny koupelen, stejně jako menší projekty v plné
barevné škále. Náš komentář: bez ceny pro řemeslníky, kteří vyrábějí mosaiku!
Pomůcka pro profesionální pájení lamp - Professional Lamp Soldering Aid
Studia, zabývající se profesionálně výrobou lamp, stejně jako poloprofesionální
výrobci lamp, budou moci snadněji pracovat díky této nově vyvinuté pomůcce pro
pájení lamp. Uchycením stínítka lampy do tohoto přístroje můžete nastavit každý šev
do horizontální polohy, takže máte obě ruce volné pro pájení. Tento výrobek je vhodný
jak pro vnější, tak i vnitřní pájené švy, a lze ho použít pro stínítka jakéhokoliv průměru.
Tento výrobek není drahý, ale někteří maloobchodníci ho chtějí zákazníkům
pronajímat.
Skleněná mosaika - Glass Mosaic
Každý řemeslník v oblasti skla zná tento problém: každý, dokonce i neobyčejně
šetrný řezač skla nahromadí vypadá to že tuny skleněných odštěpků.
Ale pozor : Můžete použít dokonce i ty nejmenší kousky skla, pokud se zaměříte na
mosaiku, která se v současnosti stává stále populárnější. Nástrojové požadavky jsou
velmi malé. Řezák skla máte tak jako tak, a pravděpodobně byste mohli použít nové
kleště na řezání mosaiky pro rychlé, snadné a přesné oddělení těch nejmenších
kousků skla. Tento nástroj pracuje jako nůžky na papír. Kousky skla se přilepí na
podklad pomocí lepidla na sklo. Pro umístění v exteriéru musíte použít vodě odolné
lepidlo. Když je tato práce skončena, spáry se zacementují běžným jemným
cementem. Pro tento postup použijte malou špachtli z umělé hmoty. Pro odstranění
zbytkového cementu z povrchu použijte jemnou ocelovou vlnu. Hrubé spáry je možno
vyhladit mokrou houbou. Poté, co byl hotový kus zcela vysušen, ho můžete vyleštit
měkkým hadrem.
Tuto techniku můžete použít pro dekoraci stolních desek, stěn (koupelen) nebo
nádob (vázy, stínítka na svíčku, mísy). Není zde žádné omezení. Váš dodavatel vám
rád pomůže a poradí.
Velké mozaiky mohou být sestaveny z kusů skla, které už by se těžko jinak použily.

