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Sklo je více než jen Tiffany- Glas ist mehr als Tiffany
Od začátku 70. let je technika tiffany nejrozšířenějším hobby na světě. Mnoho tisíc
kutilů vytváří neúnavně obrazy pro zavěšení do oken, lampy a zrcadla. S rozšiřujícími
se zkušenostmi se pak zkušení kutilové pouštějí také do dveřních a okenních výplní.
Dnes je technika tiffany pojmem téměř pro každého. Lidové školy umění a sklářská
studia nabízejí stále kursy, ve kterých je možno se tuto techniku naučit.
S rozšiřováním tohoto hobby vznikaly nové sklářské hutě, byly vyvíjeny nové a lepší
nástroje a stoupal zájem o sklo jako součást vybavení interiérů.
Vývoj však nezůstává stát ani potom. Na základě opět se probudivšího okouzlení
barevným sklem vznikly také nové techniky a nové představy o sklářské tvorbě.
Dokonce i v původně spíše konzervativní technice, využívající měděnou fólii podle
Tiffanyho, se stále více prosazovaly moderní návrhy. Břidlicové nebo mramorové
desky jako základ pro svítidla, drátové pletivo a kovové součásti jako doplňky
barevného skla jsou jenom malým příkladem mnohostranných možností, které se
nabízejí také hobbyistům.
Mezi techniky, které vyzískaly na boomu skla v 70. a 80. letech, patří především
„fusing“ a „mosaika“. Spolu s vysoce výkonnými fusingovými pecemi všech velikostí s
počítačovým řízením a regulací teploty byla zároveň vyvinuta a na trh uvedena
kompatibilní skla, tj. skla, která je možno stavovat dohromady. Od té doby se umělci
více zaměřili na sklo jako materiál a využívají nové tvůrčí možnosti. Klaus Moje nebo
Frank van der Ham jsou v současnosti stejně tak známými uměleckými tvůrci objektů
jako Brian Clarke a Johannes Schreiter v oblasti plochého skla. V následujících
číslech časopisu GlasInfo bude tato část sklářského umění důkladněpojednána.
Obrázky:

Zhotovení repliky Tiffanyho lampy je náročným hobby. A to co se týče jak barevného,
tak i řemeslného provedení. Není ničím zvláštním, že kutil investuje do této práce 200
i více hodin. Pokud bychom vzali za základ hodinovou mzdu 20,- DM, pak má jedno
stínítko lampy osobní náklady 4000,- DM plus náklady na materiál. Tento klenot pak
musí být ještě instalován, což znamená, že je potřebná ještě noha nebo souprava pro
zavěšení, jakož i elektrické příslušenství. Při výběru těchto materiálů by se mělo
postupovat velmi ohleduplně, neboť krásné stínítko může být následkem nevhodně
zvolené nohy zcela znehodnoceno.

Cena nohy lampy je založena z větší části na materiálu, ze kterého je vyrobena. V
současnosti je většina noh vyrobena z bílého kovu nebo mosazi. Nohy lamp z bílého
kovu jsou obvykle cenově výhodnější, neboť náklady na materiál jsou nízké a jeho
vlastnosti zvýhodňují výrobu litých součástí. Tyto nohy jsou často galvanicky
potahovány mosazí, čímž se u nich dosahuje hodnotnějšího vzhledu.
Lité lampové nohy z mosazi ( ) jsou o něco těžší a vyžadují často
množství dodatečného řemeslného opracování. Tiffanyho lampové nohy byly
všechny vyráběny z mosazi s obsahem 80% mědi. Používal tuto slitinu proto, že je
možno ji velmi dobře opracovávat a patinovat. V současnosti se tato tzv. „červená
mosaz“ používá jen velmi zřídka. Místo ní je preferována cenově výhodná „žlutá
mosaz“ ( ). Existují také výrobci, kteří z cenových důvodů omezují
podíl mědi na 50% a méně.Čím žlutější je mosaz, tím lepší je její kvalita.

Tato zevnitř osvětlená stropní vitráž se skládá s jednotlivých polí, která byla vyrobena
ve fusingové peci. (Design a provedení: Cristina Zanotti)
Dekorační stínítko halogenového zářiče na systému lan. Pro takovéto projekty nejsou
k dispozici žádné předlohy. Zde se vyžaduje pouze vlastní fantazie a řemeslná
dovednost. (Design a provedení: Gunter Streng)
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Lampové nohy z bronzu ( ) tvoří jen velmi malou část. Cín způsobuje
vysokou citlivost tohoto kovu na vlivy počasí a zvyšuje jeho cenu.

Pravděpodobně nejobtížnější otázkou při výběru lampové nohy je problém proporcí.
A i když u designu a kvality nohy hraje osobní vkus velkou roli, mělo by se při volbě
rozměrů dbát dvou základních pravidel, podle kterých svoje lampy konstruoval už
Tiffany:
Pravidlo 1
Průměr základny nohy by měl být minimálně polovinou průměru stínítka. Není to
pouze z optických důvodů, ale také vzhledem ke stabilitě lampy.
Pravidlo 2
Výška lampy (bez čepičky na vrcholu) by měla být 1 1/4 krát větší než průměr stínítka.
Tento rozměr působí velmi příjemně, pokud se jedná o polokulovité stínítko na štíhlé
noze.
Jsou samozřejmě také výjimky z těchto pravidel. Tak například „Hydrangea“ a Lotus“
vypadají co do tvaru zcela odlišně. Hydrangea je vytažena do větší výšky než
polokoule a vyžaduje proto nohu poněkud vyšší než 79 cm, daných shora uvedeným
pravidlem. Oproti tomu Lotus je velmi plochý a vypadá lépe na nižší noze.
Ai když se ne vždy najde taková noha lampy, která přímo odpovídá designem stínítku,
měly by obě tyto součásti alespoň ladit dohromady. Jednoduché stínítko s
geometrickým vzorem se nehodí k noze s květinovým motivem, která je bohatě
zdobená. Zde by bylo lepší použít nohu s jednoduchým vedením linií. Nejlepší je
postupovat tak, že s hotovým stínítkem vyhledáte některé sklářské studio, a na místě
vyzkoušíte nejrůznější nohy.

Pro prosvícení Tiffanyovských stínítek je nutno v každém případě použít žárovku o
vyšším počtu wattů než např. u látkových stínítek. V opačném případě se potřeba
světla řídí podle použitých barev a velikosti stínítka. Světlá a transparentní skla
vyžadují méně světla než hutná a tmavá. Co se týče velikosti stínítka a počtu objímek,
zachovává se obecné pravidlo Paula Crista:
1 objímka - průměr 25 40 cm
2 objímky - průměr 46 50 cm
3 objímky - průměr 56 60 cm
4 objímky - průměr od 68 cm
Paul Crist vycházel u tohoto pravidla z minimálního osvětlení. Čím více objímek je
možno aplikovat bez toho, že by žárovky byly příliš blízko u skla (

) nebo přečnívaly z dolního okraje stínítka (
), tím lépe. Měly by být také používány žárovky do max. 75 wattů. Ve většině

případů jsou však nejvhodnější 60W žárovky. Může se také stát, že musí být použity
žárovky s velice malou baňkou, aby bylo zajištěno co možná nejrovnoměrnější
osvětlení s co možná nejvíce objímkami.
Tiffany používal pro své lampy žárovky s čirým sklem. Při jejich použití se dosahují i v
současnosti nejlepší výsledky.

Stínítka Tiffany jsou ve srovnání s mnoha jinými lampami velmi těžká. Pokud mají být
instalována jako závěsná svítidla, je nutné dbát obzvláště důkladně na zajištění
stability. Bezpodmínečně nutné jsou masivní řetěz lampy a pevný závěs. Také uvnitř
stínítka je možno učinit něco pro bezpečnější uchycení. Sem patří v každém případě
naletování masivního mosazného kroužku v horním otvoru lampy ( ).
Tento kroužek spočívá potom na paprskovém kole, které je prostřednictvím závitové
trubky spojen s očkem kroužku a čepičkou lampy.
Už Tiffany opatřoval svá závěsná a stolní svítidla tímto systémem. Skutečnost, že
ještě dnes je zachováno mnoho jeho originálních stínítek, ukazuje, jak robustní a
bezpečný tento systém je.
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Aťuž se rozhodnete pro jakoukoliv nohu nebo uchycení, zásadním principem by mělo
být to, že dílo, které je výsledkem mnohahodinové práce, by nemělo být
znehodnoceno nevhodným instalačním vybavením.
Obrázky str. 2:
Vlevo dole: V

Vpravo nahoře

str. 3:
Nahoře:
Dole:

Při patinování se na pájené švy nanáší kapalina, která vyvolává tenoučké zabarvení
na povrchu. Pro rovnoměrnou a silnou patinu jsou důležité víceré faktory. Především
musí být švy velmi čisté, tj. skleněný objekt by se měl bezprostředně po pájení omýt
mýdlovým roztokem nebo očistit jemným abrazivem, a potom důkladně opláchnout
čistou vodou. Poté musí být objekt otřen do sucha čistým hadrem. Účelem tohoto
ošetření je odstranit z povrchu kovu oxidační vrstvu, která by zabránila působení
kyseliny chlorovodíkové (u černé patiny). Oxidační vrstva se vytváří během několika
minut, je tedy nutno pracovat pokud možno pravidelně a bez přerušování. V praxi se
velmi osvědčilo nanášení patiny pomocí hadru. Znamená především potřebu méně
kapaliny, a dále jsou ihned odstraňovány spotřebované podíly patiny (

), které se tak nemohou usazovat na švech.
Kvalita pájecího cínu je jedním z dalších rozhodujících bodů. Patina zabarvuje
především obsažený cín. Čím víc olova pájecí cín obsahuje (

), tím horší je působení patiny.
Někteří hobbyisté zahřívají patinu na ca. 30 40 C, aby tak zvýšili rychlost a intenzitu
reakce. Údajně jsou tímto způsobem dosahovány velmi dobré výsledky.

Když byla v roce 1933 uzavřena „Tiffanyho sklářská studia“, upadla Tiffanym
vyráběná barevná skla do zapomnění. Jen o několik málo let později už nebyl nikdo
schopen takováto skla vyrábět. Přísně utajované receptury a výrobní techniky si L.C.
Tiffany vzal sebou do hrobu.
O čtyřicet let později založil Eric Lovell v Portlandu, Oregon, USA „Sklářská studia
UROBOROS“. Za cíl si stanovil znovuoživení starých výrobních technik. Díky
intenzivním zkouškám a experimentům se mu podařilo přivádět na trh opět jedno
exotické sklo za druhým. Během konce 70. a začátku 80. let byla Sklářská studia
UROBOROS schopna reprodukovat větší část původních Tiffanyho skel, například
Ring-Mottle opalescentní (kočičí tlapky), Fracture a Streamer, ručně válcované
žebrované sklo a Drapery ( ).
Dnes zahrnuje program UROBOROS mnoho různých druhů skla s rozličnými
texturami a více než 140 barevných kombinací:

Název Česky Kód barvy
Ring Mottle Kočičí tlapky 00-xx
Fracture Lom 10-xx
Fracture and Streamer Lom a stužky 11-xx
Streamer Stužky 12-xx
Heringbone Granite Ripple Rybí kost granit zvlněný 50-xx
Granite Ripple Granit zvlněné 51-xx
Smooth Ripple Mírně zvlněné 52-xx
Hand Rolled Drapery Ručně válcované drapérie 55-xx

ysoce hodnotná replika lampové nohy ze systému Odyssey:
Perforovaná teleskopická základna

: Zobrazená lampa „Laburnum“ má dobré proporce, nebo ť všechna
pravidla pro instalaci byla dodržena

Instalace závěsného svítidla v systému Odyssey
Originální čepičky lamp z „Tiffany Studios“, Nový York (z knihy: Dr. Egon
Neustadt, The Lamps of Tiffany/Tiffanyho
lampy/, Fairfield Press, NY,Art.-Nr. 95 301-00)

Patina na mých pájených švech vypadá často nevzhledně. Co dělám špatně?

červenohnědé
usazeniny

nebo čím víc se ho
nachází na povrchu pájeného švu, např. následkem příliš vysoké teploty nebo dlouhé
doby pájení

velmi silně zvlněné sklo pro zobrazení magnólií
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Fipple 57-xx
Streaky Pruhované 60-xx
Granite Granit 65-xx
Granite Mottle Granit skvrnitý 66-xx
Fibroid 70-xx
Sklárna UROBOROS se neomezila pouze na reprodukci Tiffanyho skel, ale vyvíjí
také nová skla. Tak např. sklo Fibroid ( ), ručně
válcované sklo, jehož povrch, jakoby pročesaný hřebenem, má drážkovanou
strukturu.
Většina skel UROBOROS se vyznačuje tím, že jdou snadno řezat a jsou lehce
opracovatelná. Jednoduchá manipulace, spolu s velkou paletou barev, vedou k
tomu, že tato skla jsou pro náročné hobbyisty nepostradatelná.

Z nakladatelství CKE Publication pochází sešit předloh Leslieho Gibbse: „Tropical
Waters /Tropické vody/“. Je zde obsaženo více než 30 motivů z tropických vod. Od
rybky klauna přes mořského koníka až po želvy a odpudivé žraloky. Hodnotný
podklad pro hobbyisty, kteří jsou také sportovními potápěči. Všechny motivy jsou
zobrazeny v barvě.

nebo sklo Architektur, kód barvy 70-xx

Předlohy Typ - Vorlagen Tip


