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ВСТУП
Мета методичних вказівок – висвітлити основні проблеми спеціальності, що постають перед студентом в процесі вивчення курсу „Проектування художнього скла”, закцентувавши увагу на основних питаннях завдання. Студент повинен навчитись:
1. Aналізувати багатство форм навколишнього середовища (природи,
архітектури, зразків народного та світового мистецтва) та виділяти
актуальний для роботи матеріал;
2. Ознайомитися зі склом як матеріалом, з його технологічною характеристикою і художніми можливостями;
3. Для досягнення ефектної подачі ідеї твору навчитись поєднувати
образне начало твору з природою матеріалу, тобто з техніко-технологічними можливостями скла.
4. В межах завдання приділити увагу проблемі „форма – декор” у склі.
Наведені вище вимоги студенту пропонується вирішити в площинному варіанті. Найбільш відповідною в даному випадку буде форма
скляного пласта.
Упродовж одного століття форма пласта була модифікована як елемент утилітарного призначення – таріль. Нову характеристику скляний пласт отримав, коли одночасно зі своїм предметним началом став
об’єктом вільних просторових рішень у контексті нової естетики скла.
Основним критерієм оцінки в цьому випадку виступила декоративність, спроможність «жити» в просторовому середовищі і впливати на
емоційний стан глядача.
Слід зауважити, що окрім сучасних ідейних навантажень, техніко-технологічна сторона декорування скла залишається традиційною. Це
зовсім не означає, що традиційні техніки обробки мають несучасний
характер, а, навпаки, тут виявляється нова концепція в підході до вирішення декоративних елементів. Гутні прийоми, термоформаж, розпис силікатними фарбами, алмазне гранування і піскоструменева обробка та їх поєднання (наприклад, накладне скло з піскоструменевою
обробкою) працюють на вирішення основної проблеми прикладного і
декоративного мистецтва – гармонії форми предмета та її декору.
Форма і декор завжди виступають разом і є нерозривними. Декор
виявляє та підкреслює виражальні якості форми, збагачує її. Якщо
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створення форми предмета – процес, споріднений з архітектурним
мистецтвом, то декор споріднює твір з іншими галузями пластичного
мистецтва. Так, якщо пласт створюється на засадах сучасної йому
архітектури, то декор вказує на споріднення з живописом, скульптурою, графікою сучасності (можна уявити, що пласт – це будинок, а
декор – оформлення цього будинку).
Згідно вимог завдання основою для декору служать елементи флористичного та анімалістичного світу, архітектурний мотив або орнамент. Вирішення зображальних елементів не повинно бути натуралістичним, а лише творчо узагальненим, декоративним. Пласт може
бути розписаний орнаментом чи мати на собі якісь зображення, може
мати рельєф – і всі ці засоби будуть відігравати вирішальну роль у
розкритті художнього задуму. Нерідко форма пласта диктує сюжет
його оформлення, а сама конфігурація залежить від задуму виконавця завдання.
У вирішенні геометричних декоративних елементів у склі існують дві
форми їхньої подачі, які є наслідком техніко-технологічного процесу.
Гутний спосіб декорування геометричними елементами будь-якої конфігурації передбачає легку оплавленість контурів, текучий характер
ліній, своєрідну пластичну подачу. Геометричні елементи орнаменту,
виконані в техніці гранування чи гравірування , відрізняються чітким
рисунком, строгою ритмікою. В декоративному звучанні форм, орнаментованих механічною обробкою, одну з головних функцій виконує
оптична природа скла, яка ефектно себе проявляє у врізах рисунку.
Декоративний пласт проектується студентом як для житлового, громадського приміщення, так і як самостійна творча робота виставкового характеру.
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СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ
Створення композиції на основі форм природи – одна із запропонованих студенту тем.
Природа – вічне джерело натхнення для творчих задумів та художніх образів у мистецтві. Форми природи не копіюються мистецтвом
буквально - вони інспірують народження нових форм, нових художніх образів, яким притаманні віддалені асоціативні зв’язки. Характеристика художнього образу завжди йшла через аналогію зі знайомими образами природи: тваринами, рослинами, птахами. Найбільш
виразно це простежуємо в народному мистецтві, через відомі нам
варіанти оригінальних трактувань оленя, коня, риби, орла в писанкарстві, дерев’яних різьблених зразках, кераміці.
Сучасним скляним об’єктам властиві образність та асоціативність.
Упродовж останніх десятиліть ХХ ст. – на початку ХХІ ст. львівськими
художниками пропонуються композиції, які несуть у собі елементи біоформ, переосмислені на рівні індивідуального світобачення та авторської палітри технік і пройомів, з характерним розміщенням у межах
пласта. Як приклади тут можна навести серії декоративних пластів,
виконаних в авторських техніках: серія „Екологія”, „Пейзажі” А. Бокотея (1980-1990рр.), просторову композицію з використанням скляного
пласта як основного елемента „Космос” Ф.Черняка (1980) [5, 12].
Для створення співзвучних сьогоденню творів мистецтва необхідні
знання традиційних скляних форм, які побутували в народі в минулих
століттях, вивчення схем подачі природних мотивів, їхньої інтерпретації. Одночасно, ведеться пошук нових форм без зайвого біологізму.
Допомагають дотримуватися такого принципу формотворчості можливості матеріалу, його унікальна природа: пластичність, оптичність,
кристалічна структура тощо. Високі технології сприяють появі нових
способів обробки, що дають можливість застосовувати їх у реалізації
авторських ідей.
Орнамент – наступна тема для пошуку композиційного рішення в
межах декоративного пласта.
Бажання орнаментувати поверхню виникло ще на зорі людської
історії. Взявши в руки примітивне знаряддя виробництва, людина почала творити „для душі”, прикрашаючи свої предмети побуту найпростішими орнаментами. Орнаментом прикрашали одяг, меблі, посуд
тощо. Найпростіші орнаменти – народні, водночас, в них зберігається
6
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код народу, передається інформація з покоління в покоління. Наприклад:
- вода;
- зерно;
- сонце.
Характерним для орнаменту є принцип повторюваності, ритм, певна схема укладання елементів. Знання традиційних орнаментальних
схем дозволяє студенту розвинути хід композиційного завдання в
дусі близьких йому мотивів та на основі здобутої інформації запропонувати власне художнє бачення орнаментальних композицій.
Архітектура належить до наступної теми, яка пропонується завданням. Архітектурні мотиви минулого та сучасності дозволяють працювати з лінійними та площинними заповненнями поверхні, на якій компонується сюжет ( в нашому випадку – пласта ). Елементи бруківки,
силуети дахів, ковані брами можуть служити джерелом нових ідей.
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ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
На початковому етапі роботи над композицією на тему «Декоративний
скляний пласт» студенту пропонується ознайомитися з методичним
фондом кафедри художнього скла: проектами декоративних скляних
пластів, фотографіями студентських робіт попередніх випусків та кращими зразками реалізованих в матеріалі ідей. Водночас, пропонується
переглянути твори відомих художників скла, де студент має можливість визначити авторські риси в експериментальному підході до вирішення того чи іншого твору. Цей етап дає студенту основу для визначення пріоритетних шляхів у виконанні завдання: первинний образ,
індивідуальна інтерпритація, втілення в матеріалі.
Починається робота студентів зі збору матеріалу – замальовок флористики, анімалістики та архітектури, які є основним джерелом пошуку
індивідуальної ідеї студента. Замальовку слід починати з детального
рисунку форми, аналізу її конструктивної, пластичної та ритмічної побудови, слід визначити характерні риси натури, вибрати потрібні деталі
(іл. 1-4). Частину замальовок слід зробити з пам’яті.

іл. 3

Основний метод роботи з натурою – типізація та узагальнення деталей
натури для створення конкретного мотиву, перенесення на ескіз головних хвилюючих художника моментів (іл. 5-10)
іл. 5

іл. 1
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іл. 7

іл. 8
іл. 11

іл. 9

10

іл. 10
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іл. 12

Перші ескізи робляться на основі конкретних замальовок. Ескіз – це
початковий пошуковий начерк задуманого твору. Вимоги до ескізу переважно академічного, тобто більш загального характеру, оскільки він
не претендує на остаточний варіант композиції. Ескіз стимулює роботу
фантазії та уяви студента. Пропонується зробити кілька варіантів ескізів, аналіз яких дасть можливість виявити новизну ідеї.
Ескізування сприяє не тільки отриманню знань формальних законів
композиції, а й розвиває творчу фантазію, образне мислення. Студент
повинен вміти виявляти декоративні якості та образотворчі можливості побаченого. Для цього проводиться ряд клаузур з конкретним
завданням на розкриття художнього образу. Наприклад: «Дивна комаха», «Фантастична рослина», «Архітектура майбутнього», «Тварина зі
сну» тощо (іл. 11, 12). Створення художнього образу в склі на основі
мотиву – це відповідальний та один з найцікавіших етапів роботи.
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іл. 13

Наступним етапом роботи над завданням є робота над проектною
частиною, якій теж передує процес ескізування (іл. 13, 14). Засоби проектної графіки тут знаходять найширше використання ( лінія-пляма,
монохромне або поліхромне вирішення чи в наближеній гамі).
Основні вимоги до проектної частини
• Проектна частина складається з трьох частин, об’єднаних спільною
ідеєю.
• Для вдалої реалізації ідеї на проектній частині виконавцю завдання
пропонується вибрати такий хід створення образу, в якому стилізована подача виразно презентує його творчі індивідуальні риси, авторську концепцію.
Проектна частина повинна відповідати таким вимогам:
• практичній, тобто чітко відображати принцип завдання;
• художній, нести естетичну та прикладну функції, тобто мати характер
самодостатнього твору мистецтва.
У проектній частині пропонується подавати повний процес роботи
над завданням: від перших ескізів до кінцевого результату проекту
(іл. 15-18).
Працюючи над завданням, студент зіштовхується з проблемою вибору засобів, здатних найбільш чітко виразити зміст, донести до глядача
основну ідею твору, трансформуючи це на специфічну мову художнього скла. Тому велике значення в роботі над завданням приділяється
саме матеріалу. На цьому етапі студенти починають займатися в майстерні холодної обробки скла, майстерні художнього розпису, роблять
проби в гуті, в техніці термоформажу тощо.
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іл. 17

іл. 15

іл. 16

іл. 18
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СПОСОБИ ДЕКОРУВАННЯ
ДЕКОРУВАННЯ СКЛА ГУТНИМ СПОСОБОМ:
Гутна техніка дає можливість виконати:
а) заготовку-основу (пласт) для подальшого декорування пласта іншими техніками в холодному стані;
б) готовий декоративний пласт, декорований «на гарячо» безпосередньо біля печі.
Заготовка-пласт створюється традиційним гутним способом. Виконана в цій техніці заготовка буде мати круглу чи овальну форму з
плавними краями. Якщо ідея твору вимагає неправильної форми пласта-основи, то його можна деформувати в гарячому стані, відтягуючи
допоміжними інструментами краї пласта в потрібному напрямку. Для
деформації форми пласта також застосовують як традиційні (проколи
та наліпи), так і сучасні авторські прийоми. Це впливає на ідею наступного декорування форми в холодному стані (іл. 19-22).
У процесі створення скляного пласта в гарячому стані використовуються наступні техніки декорування.
Cпосіб накладного скла. Накладне скло (наклад) – це дво- або багатошарове кольорове скло, яке в процесі гутної обробки утворює комбінацію безколірних і різнокольорових шарів скла. Розрізняють повний наклад (коли виріб покривається повністю кольором) і частковий
наклад. Найчастіше для отримання кольорового скла використовують
цапфи та порошки. При декоруванні виробу цапфами на поверхню
скла можна накладати не лише один кольоровий шар, а й кілька кольорів, залежно від задуму. Часткове нанесення кольору за допомогою
цапф дає можливість отримати різноманітні за декором вироби. Окрім
цапф та порошків також застосовують склодріт. В такому випадку декор буде більш графічний за характером.
У 1920-х роках шведські художники Сімон Гатс і Едуард Холд знаходять оригінальну техніку – „грааль” (склозавод в м. Оррефорс). Принцип цієї техніки полягає в тому, що оформлений глибокою різьбою
виріб повертається знову до гутної обробки, де йому надається остаточної форми. Тут декор набуває тої плавності і природної „скляності”,
яка відображає всю його чарівність.
Сучасний метод цієї техніки декорування полягає в тому, що заздалегідь підготовані зображальні мотиви, викладені на плиті, (флористичні,
анімалістичні) накладаються на скляну форму з подальшим набором
16
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іл. 20

іл. 21

іл. 22

безколірної скломаси, шляхом закатування і формування. Завдяки
цьому зображення залишається всередині маси скла, тобто між двома
шарами. Прийом цей можна урізноманітнювати, створюючи численні
малюнки, особливі декоративні форми, а також моделі з ілюзією простору (наприклад, розташувавши в масі скла зображальні елементи в
кількох планах).
декоративний▪скляний▪пласт
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іл. 23

Самі ж зображальні мотиви можна створювати наступними способами:
а) викласти композицію зі скляних пластин одного чи кількох кольорів
(мозаїчний спосіб, іл. 23);
б) викласти композицію зі склодроту;
в) використати розпис як додатковий декоративний хід на одній чи
кількох пластинах;
г) поєднати на пластині техніку накладного скла з технікою вибирання
бором.
Вище згадані прийоми вимагають попередньої термічної обробки.
Виконанний скляний пласт у техніці накладного скла дозволяє використовувати механічні способи декорування скла - гранування, різьблення, гравірування, піскоструменеву обробку тощо. Цей метод дає
можливість задіяти композиційно всі кольорові шари скляного пласта
(іл. 24-28).
Декорування кольоровою крихтою різної фракції (товчене кольорове
скло) дає ефект дрібних, довільно розміщених по поверхні пласта кольорових плям, схожих за характером на акварельні.
Декорування кольоровими склопорошками (перемелене кольорове
скло) суттєво пришвидшує та спрощує додавання кольору до виробу:
не вимагає попереднього розігріву, як у випадку цапфи, дозволяє перекривати поверхні великих банок, наприклад, для створення суцільного підкладу у пластах значного розміру. Окрім того, використання
18
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порошків дає набагато більше можливостей для експерименту з кольором, фактурою та ефектом реакції порівняно із цапфою. Найчастіше використовуються три методи нанесення кольору на заготовку: посипання, вмочування, прокочування.
При використанні шпіновки на банці за заданим зображенням важливим є застосування ефектів реакції склопорошків між собою та поєднанн інших хімічних сполук (сульфід-цинкового скла та мідного купоросу чи кришталевої крихти, іл. 29-30).
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Декорування хімічними сполуками та іншими матеріалами:
1) водними розчинами солей металів: хлорне олово – обробка парами
солей олова або срібла з додаванням сполук стронцію створює ефект
переливання різними кольорами, хлорне залізо, солі марганцю, сірчисте
залізо, сірчиста мідь (мідний купорос) – при змішуванні з сульфід-цинком
дає мармуровий ефект, азотно-кисла мідь, азотно-кисле срібло;
2) оксидами металів: оксиди кобальту, міді, хрому, марганцю, заліза,
олова, сурми, титану;
3) різними матеріалами: сода – дає ефект матової фактури (іл. 23),
шихта, скловолокно, склотканина, мідний дріт, мідні пластини, карбіт
бор - дає ефект бульбашок (іл. 22, 23)
Можливі поєднання розчинів хімічних сполук між собою.
Прокатування скла через вальці в гарячому стані (відомий спосіб,
при якому отримують традиційне вітражне скло) – ще один із способів отримати заготовку для пласта. Тут також можна застосовувати
присипання кольоровою крихтою чи кольоровими склопорошками та
хімічними сполуками, а ще в подальшому використовувати механічні
способи декорування скляного пласта - гранування, різьблення, гравірування, піскоструменеву обробку, а також розпис силікатними фарбами. Отриманий в такий спосіб пласт буде мати більш довільну форму,
переважно витягнуту (іл. 42, 54).
декоративний▪скляний▪пласт
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Готовий пласт, декорований «на гарячо» можна отримати, використовуючи ще такі наступні прийоми:
Спосіб лиття - коли гаряче скло подають одразу в спеціально підготовану форму, де воно вільно розтікається. При цьому форма повинна
мати певний рисунок-рельєф, який обов’язково відіб’ється у склі. Цей
спосіб дає можливість експериментувати з метою отримання нових
варіантів фактури скла. Наведемо кілька найбільш вживаних способів.
Лиття у гіпсову форму - гаряче скло заливають у спеціально виготовлену гіпсову форму, у якій зроблено певний відбиток (іл. 31).
Лиття у вологий пісок - у змочений пісок втискають будь-яку модель з
певним рельєфом. На залишений відбиток заливають скло, яке, заповнюючи цей відбиток, одночасно спікається з піском і набирає відповідний рельєф та фактуру.
Принцип штампу передбачає його відтискання в гарячому склі у вигляді розеток чи інших модифікацій на гарячу поверхню скляної форми. Форма для штампу виготовляється найчастіше з металу, графіту чи
інших вогнетривких матеріалів, що сприяє чіткості контурів декоративного елементу (іл. 19).
Ці способи дають можливість отримати декор у вигляді накладного рельєфу, органічно пов’язаного з задумом твору.

ДЕКОРУВАННЯ СКЛА ТЕРМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ У МУФЕЛЬНИХ ПЕЧАХ:
Термоформаж (з англ. Kilnforming) передбачає спосіб створення різного роду площинних та об’ємних композицій (анімалістичних, флористичних чи геометричних зображень) шляхом термічної обробки скла у
муфельних печах під впливом дії температури від 600 до 900 ° С. Вживається, також, для визначення техніки рельєфного монолітного спікання у формах відкритого типу. Важливим принципом у роботі в даній
техніці, це враховувати коефіцієнт теплового розширення (КТШ). Якщо
ігнорувати цю вимогу під час роботи, то в процесі спікання, між склом
з різним показником КТШ утвориться внутрішнє напруження, що у переважній більшості випадків призведе до порушення цілісності виробу
(від утворення сколів до повного руйнування). Одним із найбільш поширених виробників скла для фюзінгу, є компанія Spectrum Glass, яка використовує систему "system 96". Суть технології полягає в тому, що на
цілісному шарі скла збирається зображення з шматочків безколірного
чи кольорового скла, скляної крихти, склодроту, тощо. Потім скло розігрівається в муфельній печі і спікається в суцільний шар. Можна зробити зображення об'ємним і опуклим, а також домогтися зворотного,
- зробити його майже плоским. У результаті з'являється бажана факту-

іл. 31
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ра, утворюється потрібна товщина і рельєф скляного виробу. Рельєфу
також можна добитися за рахунок поетапного вигинання скла поверх
відкритої форми – метод молірування (іл. 33, 34).
Ф’юзинг – (з англ. fuse – плавити, сплавляти) загальновживаний термін
техніки спікання.
Попереднє зображення може бути виконане:
а) з елементів безколірного скла або склодроту – метод мозаїки (іл. 32,
35-37).
б) способом присипання крихтою безколірного чи кольорового скла. (іл. 38).
в) способом присипання кольоровими склопорошками
г) з використанням інших матеріалів (наприклад, мідним або латунним
дротом чи пластинами, яким надається форма задуманого зображення, яка спікається між склом, а також природніми матеріалами (гербарієм, тощо) (іл. 38-40).

іл.33

іл.34

іл.35

іл.36
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ДЕКОРУВАННЯ СКЛА СИЛІКАТНИМИ ФАРБАМИ:
Техніка розпису на склі передбачає нанесення задуманого зображення силікатними фарбами на поверхню скляного пласта (це може бути
пласт-заготовка, виконана гутним способом, або певної форми листове скло, яке пройшло певну обробку). Характер рисунка може бути графічним (в цьому випадку зображення наноситься пензлем, пером тощо,
іл. 44-46). Окремою технікою декорування скла силікатними фарбами
можна вважати заливку, розмивку, накладний мазок, розпилення фарби аерографом, метод продряпування фарби – (іл. 42, 45,47), а також
шовкографію, декалькоманію, фотодрук. В деяких випадках можливе
використання трафаретів (іл. 41). При виконанні складних живописних
робіт використовують техніку поступового нанесення фарби на скло і
двохстадійний випал. Перед початком роботи на склі перш за все необхідно знати вид і властивості скла, властивості пігментів (покривна
здатність, температурний режим відпалу), приготування зв’язуючих матеріалів, способи нанесення рисунку, інструменти та прилади для роботи. Скло розписують фарбами, що представляють собою тонкозмелене
кольорове скло або суміш легкоплавкого скла з кольоровими компоіл. 38

іл. 39
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іл. 40
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іл. 42
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нентами. Таким чином, при виробництві силікатних фарб для розпису
скла вибирають таке співвідношення всіх компонентів, щоб температура випалювання фарби на склі в муфельній печі була в межах 560580°С. Тому повинно діяти основне правило – коефіцієнти термічного
розширення мають бути приблизно однакові. В противному випадку
будуть виникати напруження між склом і фарбою, що проявиться у
виді розтрісканої фарби.
До техніки розпису також належать:
а) розпис кольоровими люстрами. При декоруванні скла люстрові покриття можна поєднувати з розписом силікатними фарбами, високими
емалями, матфоном, різними способами механічної обробки скла (хімічне травлення, гравірування та ін.),
б) накладання матових фонів (фарба-матфон),
в) високі емалі (рельєфне покриття фарбами, іл. 43),
г) декорування кольоровими дифузійними пастами (кольорові протрави
або цементуючі пасти). Дифузійні кольорові протрави можна поєднувати практично з усіма механічними і хімічними способами обробки скла:
гранування, гравірування, тонке шліфування, пістоструменева обробка,
матування і протравлювання фтористоводневою кислотою тощо,
д) декорування скла дорогоцінними металами,
е) металізація (напилення металів срібла, алюмінію, титану, заліза),

іл. 43
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ДЕКОРУВАННЯ СКЛА МЕХАНІЧНОЮ ОБРОБКОЮ:
Техніки механічної обробки скла – шліфування, гранування, різьблення,
гравірування, полірування, ультразвукова та піскоструменева обробка
застосовуються на готовому виробі і дозволяють отримувати декор у
виді рельєфу або контррельєфу.
Шліфування – передбачає зняття гострих країв на торці листового
скла чи нерівних поверхонь гутних пластів , які виникають в процесі
роботи. При шліфуванні оброблені місця стають однорідно матовими
для подальшого декорування.
Гранування - це спосіб декорування, при якому знімаються певні прошарки скла з зовнішніх поверхонь форми за допомогою алмазного
колеса. Алмазне колесо може мати різний кут загострення, від якого
залежить товщина і глибина лінії-врізу. В свою чергу, форма ліній-врізів залежить від профілю загострення колеса. При декоруванні таким
способом можна отримувати чіткі прямі лінії – грані, а можна досягати контррельєфних рисунків у вигляді різних за величиною заглибин
(офактурених або відполірованих). Найчастіше технікою гранування
декорують товстостінні вироби. У цьому способі декорування слід мати
на увазі оптичні якості скла. Гранування можна поєднювати з різними
видами різьби. Гранування тонких деталей скловиробів виконують на
станках, призначених для виконання різьби на склі.
Різьблення — це техніка нанесення на вироби зі скла зображень за допомогою абразивних кругів, закріплених на валу верстата. Внаслідок
переломлення і відбивання світла на полірованих поверхнях, вирізьблених у склі глибоких ліній, виникає яскрава гра світла. За профілем
заглиблень різьба поділяється на клиновидну, жолобчасту і виїмчасту.
Широке застосування має різьба клиновидного профілю – алмазна
різьба (іл. 48, 49, 52). При виконанні ввігнутих криволінійних прорізів
отримують цікавий оптичний ефект лінз. Ефект ввігнутих лінз можна
отримати при застосуванні широких кругів (30-50 мм) (іл. 51, 54). При
виконанні рисунків лінії утворюють зірочки з багатокутниками – «каменями», які є традиційними при виконанні алмазної різьби. Часто декоративною різьбою доповнюють пласт із накладного скла (іл. 24, 25, 27).
Гравірування – це техніка декорування скла, яка проводиться мідними
коліщатками та абразивними кругами невеликих розмірів. Є декілька
видів гравірування: пластичне (глибоке і рельєфне), гравірування ліній, гравірування і гранення кругом, пунктирування, вистукуванням,
ультразвуком і лазерним променем. Ця техніка дозволяє отримувати
зображення, які відрізняються тонким деталізованим моделюванням
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і надають виробу особливо естетичної цінності. В залежності від художнього задуму, зображення може мати матову або глянцеву (відполіровану) поверхню. Пластична виразність гравірованого рисунку
вдосконалюється шляхом полірування окремих елементів рельєфу
на полірувальних кругах крокусом і пемзою, а також полірувальною
щіткою. Зображення на склі можна також робити технікою пунктирування — постукуванням та продряпуванням гострим інструментом (іл.
55). Гравірування також виконується по поверхні скла з кольоровими
протравами, люстрами чи силікатними фарбами.
Піскоструменева обробка – це спосіб декорування скла, який здійснюється в герметичній камері за допомогою пістолета, який подає під тиском
твердий абразивний матеріал. Такими абразивними матеріалами можуть
бути зерна кварцового піску або корунду різної фракції. Базується на руйнуванні гладкої (глянцевої) поверхні скла. Методом піскоструменевої обробки можна отримувати повністю матові поверхні, так і її окремі частини
(за допомогою трафарета) (іл. 21, 52). Також з допомогою трафаретів та
захисних покриттів можна отримувати рельєфні зображення на гутних
пластах шляхом почергового знімання шарів накладного кольорового
скла до безколірного – різноплановий декор (іл. 26, 28). Можливо отримувати ефекти наскрізних отворів (суцільне пробивання скла), ажурних
решіток, орнаментів та сюжетних композицій за допомогою кварцових
зерен грубої фракції. Декорована поверхня може бути як дрібнозернистою (ніжна матова поверхня) так і грубозернистою (виражена фактурна
поверхня), в залежності від сили струменю та фракції.
Піскоструменеву обробку можна поєднувати із різьбленням, розписом
силікатними фарбами та іншими видами декору на склі (іл. 20, 21, 50, 52).
ДЕКОРУВАННЯ СКЛА ХІМІЧНОЮ ОБРОБКОЮ:
Хімічна обробка передбачає одержання декоративних матових покрить
на склі (листове, безколірне, накладне та інші) шляхом взаємодії компонентів складу скла з хімічними реагентами (за допомогою фтористоводневої кислоти та її солей). Відомі різні способи хімічної обробки
поверхні скла, а саме: парами фто- ристоводневої кислоти, розчинами самої кислоти різної концентрації, глибоке (гільоширне) травлення,
фото травлення, протравлювання пастами кольорового накладного
скла (спосіб Галле). Для виконання зображення перед процесом матування на поверхню скла наносять захисні покриття, які не піддаються
дії парів фтору. Такими захисними препаратами можуть бути бджолиний віск, парафін, озокерит, аракал та ін.
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іл. 51

іл. 52

Протравлювання скла пастами – різновид декорування (матування)
скла хімічним способом. Основним компонентом пасти є сіль фтористоводневої кислоти – фтористий амоній.
На отриманій поверхні скла можна виконувати граверні роботи, розмальовувати силікатними фарбами, люстрами, наносити інші декоративні покриття.
Поєднання інших матеріалів зі склом становить одну з найцікавіших
тем для роботи над завданням. В цьому випадку вирішуються проблеми поєднання різних форм, фактур і текстур. Найбільш поширені поєднання скла з металом, деревом, каменем тощо. Переважно в таких
композиціях скло бере на себе роль кольорового акценту, який ефектно читається на спокійних за тоном металевих чи інших поверхнях.
Не менш ефектно суміщаються оптичні моменти скла з жорсткими чи
глянцевими фонами інших матеріалів (іл. 53).

іл. 53
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іл. 54

іл. 55

ВИСНОВОК

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБОТИ СТУДЕНТА

Під час роботи над завданням студент повинен проявити свій рівень
творчого мислення, індивідуальний підхід до вирішення проблем
композиції як у проектуванні так і в галузі декоративно-прикладного мистецтва. Виконуючи завдання, студент має розуміти весь комплекс художніх, естетичних, технологічних, конструктивних проблем,
навчитися вирішувати їх синхронно, проявляючи основні принципи
індивідуального творчого задуму. Студент повинен орієнтуватись на
сучасні тенденції в мистецтві художнього скла, синтезуючи традиційні форми українського та європейського давнього скла, розвивати
авторські напрямки вирішення композиційних завдань.

• Сучасність ідеї (актуальна проблемам сьогодення) або нова інтерпритація традиційної теми.
• Грамотне композиційне вирішення самого твору і проектної частини
(виразна композиція всіх елементів твору, акуратна подача графічної
частини проекту).
• Професійність у виконанні проектування (вміле оперування технічними прийомами, знання технології)
• Естетичний рівень виконання завдання.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Виконати флористичні та анімалістичні замальовки та стилізувати їх
2. Виконати ряд клаузур з конкретним завданням «Дивна комаха»,
«Фантастична рослина», «Архітектура майбутнього»
3. Виконати декоративний скляний пласт на анімалістичну тематику
в гутній техніці з завчас викладеним на плиті зображення мозаїчним
способом з кольорового скла
4. Виконати декоративний скляний пласт на флористичну тематику в
гутній техніці з використанням локального кольору на фоні, впроваджуючи в декорі зображення шпіновку зі склопорошку
5. Виконати декоративний скляний пласт в гутній техніці способом
лиття у гіпсову форму за заданим рельєфним зображенням
6. Виконати орнаментальний декоративний скляний пласт в техніці
термоформажу, використовуючи мозаїчний спосіб викладання елементів скла чи склодроту
7. Виконати ахроматичний декоративний скляний пласт на тему архітектури, використовуючи розпис силікатними фарбами, застосовуючи різні техніки
8. Виконати декоративний скляний пласт на вільну тему, використовуючи техніку гравірування та піскоструменеву обробку за принципом «лінія-пляма»
9. Виконати декоративний скляний пласт за ескізом клаузури, поєднуючи техніки розпису силікатними фарбами та гранування
10. Виконати декоративний скляний пласт на анімалістичну тематику,
поєднуючи метал з технікою термоформаж
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