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150 let L.C. Tiffanyho
Byl to milionářský synek, perfekcionalista a arogantní obchodník. Byl miláčkem
americké střední třídy a zároveň nesnesitelným protivou pro své sousedy a
spolupracovníky. Jak bohatí, tak i chudí se prali o jeho vázy, lampy a sklenice a noviny ho
oslavovaly jako nejpřednějšího uměleckého řemeslníka USA. Kdo byl tento muž?
Louis Comfort Tiffany se narodil před 150 lety. Tento syn obchodnické rodiny z New
Yorku přišel na svět 18. února 1848. Jeho otec, Charles Lewis Tiffany, byl zakladatelem
pověstného obchodu s klenoty a stříbrem Tiffany & Co. v dolní části Broadwaye.
Louisova kariéra byla od počátku vším jiným než typickým americkým příběhem. Jeho
otec byl v roce 1848 majitelem nejdražšího klenotnického obchodu na světě.
Bohatství Charlese Tiffanyho bylo založeno na vynikajících obchodních kontaktech s
Evropou a brilantních prodejních nápadech. V revolučním roce 1848 spadla cena
diamantů v Evropě na polovinu. Tiffanyho obchodní partner John Young využil neklidu
na evropském kontinentě a nakoupil drahokamy ze sbírky Esterhazy a francouzské
korunní klenoty.
V New Yorku byly tyto drahokamy vystaveny v nezvyklých výkladech. Tato prezentace
přitáhla zákazníky. Každému obyvateli Nového Yorku se vyplatilo nahlédnout do výkladu
u Tiffanyho. Tyto výklady byly na svoji dobu senzační: čínské slunečníky, kožené
výrobky, talíře z terakoty a dekorativně roztažené vějíře vedle skla z Čech, míšeňského
porcelánu nebo francouzských hodin.
V tomto prostředí strávil Louis Tiffany svoje dětství. Doma bylo jednoduché a ošklivé
zakázáno. Jedl z talířů z míšeňského porcelánu, pil z ušlechtilých porcelánových šálků a
hrál si s čínskými slunečníky. Lásku k neobvyklému a krásnému zdědil po otci; přísnou
výchovu ovšem po matce. Harriet Tiffanyová pocházela ze silně nábožensky založené
protestantské rodiny a v této víře byly vychovány také její děti (Louis měl ještě dvě
sestry).
Louis byl problémovým dítětem zasněný, hrdý, náladový, pedantský a nepřizpůsobivý.
Dvakrát musel opustit školu. Podruhé to dokonce byla vojenská akademie Eagleswood,
ze které byl mladý kadet Tiffany s ostudou vyhozen v roce 1866. Co se mohlo stát z
mladého muže, který měl silné sebevědomí, nechtěl se však přizpůsobit žádným
konvencím?
Po vojenské akademii začal Louis svoji životní dráhu nejprve jako malíř s podporou
otce, který si byl vědom toho, že jeho tvořivý a svévolný syn obchod nepřevezme. Svoje
první povolání nezačal učením nebo studiem, ale cestou do Evropy. Louisovi bylo 17 let,
když poprvé vstoupil na starý kontinent. Během této své učňovské a tovaryšské cesty
měl svoje stálé sídlo v Paříži, neboť mluvil plynně francouzsky. Byl neustále na cestách,
během kterých studoval staré mistry a jejich techniky. Navštívil Španělsko, Itálii a
Německo, zemi, která ho fascinovala, i když téměř nemluvil německy.
Ve Francii ho neustále přitahovala katedrála v Chartres, kde obdivoval okna ze 13.
století. Třpytivá rubínová červeň oken ho uchvátila. Skláři středověku vládli takovou
řemeslnou dovedností, která propůjčovala barevným sklům dynamiku a strukturu. V 19.
století nebyla tato technika už využívána. Barevná okenní skla byla tvořena především
obrazy, namalovanými na sklo.
Stejně tak byl Tiffany fascinován novými proudy na evropské umělecké scéně:
orientalismem a předchůdci impresionismu, kteří už nezobrazovali věrné detaily
skutečnosti, ale nanášeli na plátno svoje pocity. Tiffany měl těsné kontakty s malířskými
a spisovatelskými okruhy v Paříži. Z intelektuálních diskusí si však vzal velmi málo.
Tento mladý Američan nesouhlasil s kritikou kapitalismu a industrializace, ačkoliv měl
určitý sklon k romantice a přírodě. Tiffaniho vyznání bylo nepolitické a prosté: hledání
krásného.

Doma v Americe se staly slavnými Tiffanyho obrazy krajin. Jeho práce vystavovala
musea a galerie ve Washingtonu a Philadelphii. Úspěchy v oblasti malby ho uspokojily
pouze na krátkou dobu, a jako bezmála třicetiletý začíná experimentovat s novými
materiály a technikami. Fotografoval, učil se technice smaltování a v roce 1875 se
poprvé pokusil o vlastní výrobu skla. O čtyři roky později si zapsal do svého deníku:
„Dekorativní umění se stane mým povoláním.“
Doba byla pro takové rozhodnutí ideální. Americké hospodářství zažívalo boom,
poptávka po pěkných výrobcích každodenní spotřeby byla obrovská. Tiffany se
koncentroval na specielní přání svých zákazníků: dekorace interiérů vil a obytných
domů. Stal se hvězdou mezi americkými interiérovými architekty, když v roce 1873
získal zakázku ve výši 15 000 dolarů na novou výzdobu reprezentačních prostor Bílého
domu ve Washingtonu. Deníky a časopisy otiskovaly jeho návrhy a plány vynikající
reklama pro Tiffanyho s dalekosáhlými následky: průmyslník Carnegie a spisovatel
Mark Twain si objednali vybavení svých domů u klenotníkova syna.
Jeho úspěch ho ovšem přivedl ke krachu. V roce 1886 dostal Tiffany zakázku na návrh
sálu divadla Lyceum v New Yorku. Výsledek byl senzační. Spolu s geniálním
vynálezcem Thomasem Edisonem, který byl zodpovědný za realizaci osvětlení, vytvořil
Tiffany světlý a čistý sál, který přitáhl obyvatele New Yorku. Bohužel první představení
bylo neúspěšné, takže producenti nemohli zaplatit Tiffanyho práci. Místo toho mu nabídli
spoluúčast na muzikálu. Tiffany přijal a přišel o všechny svoje peníze. V 38 letech
udělala jeho firma bankrot.
Jeho otec mu pomohl penězi i radou, aby si jinak zorganizoval pracovní den. Velký
význam přitom mělo rozhodnutí opět se soustředit na sklářské umění. Už v roce 1878
založil Tiffany svoji první manufakturu na výrobu skla a nechal si patentovat vynález
vitrážových barevných skleněných oken. Vzhledem ke svým úspěchům jako interiérový
architekt tuto oblast zanedbával. Po krachu znovu navázal na svá sklářská studia s
cílem dosáhnout kvality středověkých kostelních oken. Konečně měl úspěch s oxidy
kovů a založil sklářský průmysl, jaký jeho současníci ještě neviděli.
Po návštěvě Tiffanyho sklářských studií napsal anglický obchodník s uměleckými
předměty Samuel Bing: „Tiffanyho organizace je velkým uměleckým průmyslem,
obrovskou firmou, kde byla pod jednou střechou shromážděna armáda umělců všech
zaměření.“ Tiffanyho sklářské umění znamenalo v 90. letech 19. století především
obchodní úspěch, protože vyhovovalo vkusu americké střední třídy. Tiffanyho výrobky
byly cenově dostupné: miska na bonbony stála 1 dolar, zatímco Tiffanyho lampy byly při
ceně 350 dolarů určeny bohatým.
90. léta 19. století byla obdobím největšího tvůrčího vypětí L.c. Tiffanyho. Vyvinul nové
výrobní metody a nové vzory. Výsledkem byla taková skla, jako FAVRILOVÉ, lávové,
achátové nebo CIPRIOTOVÉ sklo. Tiffanyho studia měla na skladě 300 tun skla ve více
než 5 000 barevných odstínech. Pedanticky jsou vedeny zápisy v knize vynálezů
samotným šéfem. Neboť jednomu chtěl mazaný obchodník rozhodně zabránit: aby
nebyla jeho skla okopírována nebo napodobována konkurencí. Jeho barevná skla m ěla
být na trhu jedinečná. Z tohoto důvodu vyžadoval po svých spolupracovnících absolutní
přesnost a spolehlivost. Pokud práce sklářů neodpovídala jeho představám, rozbil
několikrát sklo před očima svých úředníků, aby tak vyjádřil svoji nespokojenost.
Tiffany nebyl žádným příjemným spoluobčanem. Byl to zdatný a arogantní obchodník,
perfektní propagátor své vlastní věci. Pro umělecké kritiky byl sporným případem. Jedni
jej chválili jako „vedoucího uměleckého řemeslníka USA“, druzí naopak se domnívali, že
jeho umění by nemělo být elitářské a vytýkali mu, že zradil umění a změnil ho na obchod.
Bezpochyby však byl nejznámějším představitelem secese v USA.
Na začátku nového století překročil Tiffany svůj zenit jako umělec. Už nepatřil k
avantgardě a zklamán se stáhl do svého venkovského sídla Laurenton Hall, což byla
přepychová vila, kterou postavil za neuvěřitelnou sumu 500 000 dolarů v roce 1908.
Sem zval příslušníky horní vrstvy z New Yorku na velké slavnosti a pořádal s nimi oslavy
„orientálních nocí“. Noviny v něm viděly konečně už jen „slavného muže, který žije v
luxusu“. Mnozí mu tento životní styl nepřáli. Jeho nejbližší soused, americký president
Theodor Roosevelt, považoval po svém volebním vítězství za nutné zničit Tiffanyho
dekorace v Bílém domě.

Po první světové válce se Tiffany věnoval své nadaci, kterou přivedl na svět v roce 1917.
„Tiffany Foundation“ poskytovala stipendia talentovaným mladým umělcům, kteří byli
vzděláváni Tiffanym v Laurenton Hall. Rok před svou smrtí v roce 1933 musel Tiffany
překonat ještě jednu krutou ztrátu. Tiffanyho studia vyhlásila konkurs. Jeho venkovské
sídlo bylo v roce 1946 prodáno a začátkem padesátých let zcela vyhořelo. Dvacet let po
jeho smrti rozbili hasiči veškeré vnitřní dekorace, aby se pomstili arogantnímu Louisi
Tiffanymu.
Louis Comfort Tiffany byl to zástupce odpůrců moderny, který chtěl svým uměním
vytvořit protiklad ošklivé všednodenní industrializace? Nebo to byl zástupce moderny,
který odmítal tradice starého světa? Pravděpodobně je nutno nahlížet život a tvorbu
klenotníkova syna z Nového Yorku ze zcela jiného úhlu: jako vynikající reklamní a
marketingovou strategii umělce, který prohlédl zákonitosti hromadného trhu a který
tomuto trhu dodával požadované výrobky.
Obrázky:
Olejomalba „Duane Street, New York“ (výřez) od L.C. Tiffanyho, Brooklynské museum (z
knihy: McKean, L.C. Tiffany, nakladatelství Verlag Weingarten)
Sklářská dílna „Tiffanyho studií“ (z knihy: McKean, L.C. Tiffany, nakladatelství Verlag
Weingarten)
Výřez Tiffanyho lampy „Laburnum“
Dílna na výrobu lamp „Tiffanyho studií“ v Novém Yorku (z knihy: Duncan, Tiffany
Windows, nakladatelství Simon and Schuster, New York)
Výroba lamp pro náročné
Systém Odyssey- Das Odyssey-System
Tiffanyovské lampy jsou vyráběny pomocí pevných forem. K výrobní soupravě patří
zpravidla forma, buď celá nebo její část, a vzor pro vystřižení, který napomáhá při výrobě
šablon. Doposud se prosadily tři rozdílné systémy výroby lamp: Worden systém (který
se zachoval už jenom v USA), německý Creativ systém a systém Odyssey odborníka na
Tiffany techniku Paula Crista.
„Studia Paula Crista“ byla založena v roce 1972 v Kalifornii a zaměřují se na lampy a
okna Louise Comforta Tiffanyho. K tomu patří restaurování i nová výroba Tiffanyovských
objektů, stejně jako výroba příslušenství pro výrobu stínítek lamp.
Kompletní forma Odyssey je vyrobena ze skelných vláken a je odolná vůči vodě, teplu a
tavenině. Může být vrtána i pilována, aby se přizpůsobila jednotlivým montážním
technikám.
Vzor lampy je vyryt do formy a musí být obtažen černou fixkou. Také čísla dílů šablony
musí být přenesena na formu ještě dříve, než je aplikován přichycovací vosk. Tato
speciální montážní technika s tzv. Tacky-voskem se velmi osvědčila. Jednotlivé díly skla
mohou být libovolně často nalepovány a opět snímány. Za předpokladu, že forma je
během skladování chráněna plastikovou fólií. Pozdější odlepení stínítka, zvnějšku
nahrubo sletovaného, pak už nedělá žádné větší problémy.
Po opatrném a
o
rovnoměrném zahřátí na ca. 65 C, například ve sprše nebo pomocí fénu, je možno
stínítko sundat, bez toho, že by zůstaly na skle zbytky Tacky-vosku.
Stavebnice Odyssey obsahují dva vzorové archy: jeden z polyesteru, ze kterého se
vystřihují šablony, a jeden z papíru, který slouží jako referenční arch pro správné
uspořádání skleněných dílů.
K systému Odyssey patří také velmi rozsáhlá paleta kovových dílů pro instalaci lampy:
čepička lampy, paprskové kolo, rozdělovač a noha lampy jsou přesné reprodukce
originálních dílů Tiffany. Zvláštní pozornost je věnována patině. Studia Paula Crista jsou
schopna vytvořit na vašich kovových součástkách jakoukoliv patinu, používanou
Tiffanym. Specielní postup patinování vyžaduje několik pracovních kroků a časově se
pohybuje v rozmezí až tří týdnů.
Pro entusiasty, kteří chtějí vytvářet technicky i opticky vysoce hodnotné repliky Tiffanyho
originálů, je systém Odyssey první volbou. Věrnost detailů a zpracování jsou
rozhodujícím kritériem. Ani začátečníci by se neměli nechat odradit. Pro začátek to
samozřejmě nemusí být právě „Laburnum“ s 1986 díly. Právě pro nováčky jsou určeny
„Dogwood Dome“ se 309 skleněnými díly nebo „Woodbine“ se 225.

V každém případě však je pro projekty tohoto druhu nutno doporučit použití odborného
návodu, který je velikou pomocí. Profesionální sklářská studia začátečníkům ráda
nabídnou svoji pomoc.
Předlohy Vorlagen Tip
Kdo by chtěl sestavovat originální okna Tiffany, bude mít zcela jistě úspěch při využití
knihy „Tiffany Windows Stained Glass Pattern Book (Okna Tiffany Kniha vzorů vitráží).
Connie Clough Eaton shromáždila ve své knize předloh celkem 60 návrhů Louise
Comforta Tiffanyho. Zkušení hobbyisté v tomto oboru nebudou mít žádné problémy s
převedením výkresů o rozměru DIN-A4 na větší formát.

