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Началото на ХIХ век е времето, в което нови индустриални техники завладяват
целия свят. Както често се случва, с появата на нововъведение във всекидневието,
хората се разделят на две основни групи. Първата отрича ползите и продължава
да се уповава на познато, защото неразбирането често води до отричане. Другата
група вижда нови възможности и търси приложение. Разширява полето на
действие и експериментира, променя границите. А най-добрите резултати се
появяват тогава, когато оценявайки постигнатото преди нас стъпваме на него и с
помощта на съвременните достижения комбинираме минало и бъдеще в
настоящето.
С появата на едно английско движение, наричащо се „Изкуства и Занаяти“ – Arts
and Crafts, проповядващо тенденция за възстановяване на занаятчийските
процеси и формиране на отношение и вкус у публиката, различен от модата в
момента, се заражда промяната. Тази група съмишленици била водена от Уилям
Морис, живял 1834 – 1896 година. Тези художници приоритизирали опазването
на занаятите, които били най-застрашени от изчезване поради масовата
индустриализация. Групата отхвърляла технологичният процес, с опасението, че
образът на артиста ще бъде заменен от безлични машини. Самият Морис бил
популярна и многостранна личност. Той бил поет, художник и мислител. Морис,
съхранява традициите в ръчно тъканият текстил, създава дизайни за платове,
тапети, оформление на книги, всички те, в преобладаващо флорални мотиви и все
още широко използвани. Няколко десетилетия по-късно това движение, се счита,
че положило основите за идването на стила Ар Нуво1 . Но там, противно на Морис
и неговите поддръжници, технологичният прогрес и изкуството намерили
пресечна точка. Новият стил – „Модерн“, завладял всички проявления на
изкуството, дизайна и архитектурата. Ар Нуво не разделял изкуството на изящно
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и приложно, стремял се да го направи част от всекидневието с подчертано
отношение и внимание към изпипването на детайла. Често се среща съчетаването
на нови и скъпи материали. С изразена насоченост към естетическото
въздействие и инспириран основно от природата в цялата й красота и
многообразие. Това е и времето, в което художественото стъкло бележи
изключителен прогрес и се установяват технологични подходи, прилагани
масово днес. Няколко автора, работили изключително активно в полето на
художественото стъкло, заслужават да бъдат отбелязани.
Една фигура във Франция се откроява изключително ярко и свързва завинаги
името си с художественото стъкло в стил Ар Нуво. Това е Емил Гале, роден в град
Нанси през 1846г. Неговият баща, Чарлз Гале, е търговец на стъклени изделия и
керамика, който се установява в града две години по-рано, а тъстът му притежава
фабрика в там, която произвежда огледала. Когато бащата на Емил поема
ръководството и на семейния бизнес с огледала, той започва да произвежда
стъклени изделия с флорални мотиви.
Младият Гале учи философия и естествени науки в Нанси. На шестнадесет
години отива да асистира на баща си, правейки флорални дизайни и емблеми
както за фаянс, така и за стъкло. В свободното си време той много живо се
занимава с ботаника, учи при директора на ботаническата градина в Нанси и
събира растения от региона и чак от Италия и Швейцария. Той също така взема
курсове по рисуване и прави множество рисунки на растения, цветя, животни и
насекоми, които стават предмет на декорация.
На шестнадесетгодишна възраст завършва лицея в Нанси и заминава за Ваймар в
Германия /1862–1866 г./, за да продължи обучението си по философия, ботаника,
скулптура и рисунка. През 1866 г., за да се подготви да наследи семейния бизнес,
той отива да работи като чирак в стъкларската фабрика на Бургун и Шверер в
Майзентал и прави сериозно проучване на химията при производството на
стъкло. Знания, които той по-късно прилага в практиката си. Гале се записва на
военна служба във френско-пруската война през 1870 г., след което е
демобилизиран след катастрофалното френско поражение през 1871 г. и загубата
на Франция от Германия на голяма част от провинция Лотарингия, включително
Майзентал, където той е чиракувал. След това Кръстът на Лотарингия (фиг. 1),

патриотичният символ на региона, става част от неговия подпис върху много от
неговите произведения.
След демобилизацията си, Гале заминава за Лондон, където представя баща си на
изложба на изкуствата на Франция, след това в Париж, където изучава образци
на древноегипетско изкуство, римски изделия от стъкло и керамика и особено
ранно ислямско емайлирано стъкло, техника, която повлия на по-късната му
работа. След завръщането си в Нанси, Гале основава собствена работилница в
фабриката за стъкло. Баща му Чарлз продължава да бъде ръководител на
компанията, но Емил постепенно поема отговорността за дизайна и
производството. Първоначално експериментира с безцветно и леко-оцветено
стъкло, декорирано с емайли и след това гравирано. В последствие работи с
наситени с цвят, почти не прозрачни и дебели, тежки стъкла. Те са многопластови
с различна дебелина, от която чрез гравиране и ецване2 се създавали флоралните
мотиви, характерни за него и целият стил Арт Нуво. Те му донасят голям успех
на Световното изложение през 1878 година в Париж. След него той придобива
международна популярност. Създава своя фабрика за масово производство на
предмети от стъкло по негов дизайн. Там той привлича различни артисти,
включително известният стъклар Южен Росо. Те проследявали целия процес и с
техническите си умения отговаряли за достоверността на първоначалния проект
на Гале. Въпреки механизираните процеси неговите творби били високо ценени,
както в Европа, така и извън нея. Фабриката била пример как художественото
формо - изграждане може да бъде постигнато и в серийното производство.
Собственият офис и ателие на Гале се намирали в центъра на комплекса. Там той
сам обучавал дизайнерите и им изпращал акварели с флорални дизайни, които
правел от натура. Гале много държал неговите дизайнери да използват само
истински цветя и растения, като свои модели.
Често критиците от неговото време наричали произведенията му поезия в стъкло!
След 1871 г. в гр. Нанси, Франция имало голям приток на художници,
индустриалци, инвеститори и покровители на изкуствата, които са избягали от
регионите,
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Новопристигналите се обединили с местните и формирали талантлива група от
художници, архитекти и дизайнери, включително Емил Гале, Виктор Пруве,
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братята Даум, Жак Грюбер и много други, създавайки оригинални и
изключително креативни дизайни, вдъхновени от местната флора. През 1901 г.
Емил

Гале

и

група

от

тези

вече

приятели-художници

основават

„Провинциалният съюз на индустриите на изкуството“, по-известен като „Ecole
de Nancy“ (Училището/Школата в Нанси). Те създават уникални и изключителни
художествени предмети в малки серии, а когато е възможно, адаптират тези
обекти (използвайки по-прости линии, материали и техники) така, че да могат да
бъдат масово произведени на по-ниска цена и да станат по-широко достъпни.
Основен източник на вдъхновение е природата. Мотиви от нея се срещат
навсякъде – в техните архитектурни проекти, мебели и стъклени произведения.
Художниците от школата в Нанси също така били силно повлияни от японизма.
Опирайки се на същите източници на вдъхновение, като японските художници.
Япония тогава едва се отваряла към запада и художниците от школата в Нанси
създали много шедьоври с далекоизточна естетика.
Характерни техники за Гале са емайли на слоеве върху прозрачна основа, която
е по-характерна в по-ранните му серии (фиг. 2 ).
Друга

техника на декориране, която Гале често използва и доразвива е

инкрустирането( фиг.3 ), при която парчета горещо стъкло се нанасят върху все
още разтопено стъкло и се вкарват в повърхността, създавайки инкрустиран
ефект. След като стъклото се охлади, е възможно допълнително да се подчертаят
тези зони чрез гравиране. Инкрустирането е техника позната повече при работата
с различни благородни метали.
След смърта на Гале през 1904г., неговият зет поема фирмата, но лошото
управление и липсата на актуализиране, довежда до затваряне на компанията
през 1931г.
Други известни автори на стъкло от школата в Нанси са братята Даум. Даум е
студио за работа основно с кристал, базирано в Нанси, Франция, основано през
1878 г. от Жан Даум (1825–1885). Неговите синове, Огюст Даум (1853–1909) и
Антонин Даум (1864–1931), наблюдават растежа му през процъфтяващия период
на Ар Нуво. Понастоящем Даум е единственият търговски производител на
кристали, използващ процеса pâte de verre3 за художествено стъкло и кристални
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pâte de verre – в превод от френски означа паста от стъкло. Тя се състои от стъкло
натрошено на малки парчета, напомнящи фракцията на захар, така примесена със

скулптури, техника, при която натрошеното стъкло се нанася върху форма и след
това се стопява в пещ. Тяхната техника се нарича pâte de cristal, защото използват
кристал със 30% съдържание на олово!
Друг емблематичен автор и представител на Арт Нуво е Рене Жул Лалик.
Той е роден през 1860г. в Ей /района на Марна/, Франция. Няколко години покъсно семейството му се мести в Париж, но той остава дълбоко свързан с родното
си място, където продължава да прекарва ваканциите си. След смъртта на своя
баща, Рене Лалик започва да чиракува при известният бижутер Луи Окок. По
същото време се обучава в класическите бижутерски техники във висшето
училище по изящни изкуства в Париж. След това в продължение на още две
години доразвива уменията си в Лондон, Англия. При завръщането си в Париж
той е дизайнер на свободна практика, като постепенно набира популярност и
успява да си сътрудничи с фирми като Картие и Бушрон. Така прочул се, като
един от водещите дизайнери на стила Арт Нуво, през 1887г. той основава своя
компания в Париж. Създава бижута, в които включва нови материали. Централно
място в неговият дизайн заемат именно материалите. Творческите му търсения
са насочени в посока към създаването на нещо ново и невиждано до момента.
Лалик комбинира скъпоценни и полу-скъпоценни камъни, перли, слонова кост,
емайл и разбира се стъкло ( фиг. 4,5 ). Създава свое стъкларско ателие, от което
излизат и първите бижута от метал и стъкло. Постепенно влечението му към този
материал излизат от границата на бижутерията и особено, когато среща
парфюмерийния експерт Франсоа Коти.
Той е впечатлен от дизайна на някои обекти, които Лалик вече е създал от стъкло.
Коти му предлага да проектира стъклени шишета за парфюмерийната индустрия.
Това открива един нов свят пред Лалик (фиг. 6,7). През 1921 година той вече има
своя работеща фабрика за стъкло в Елзас, Франция. Френският дизайнер,
бижутер и стъклар държи художественият подход и внимание в индустриалното
производство, както Гале. Произвеждат се разнообразни утилитарни предмети.
От стила Арт Нуво, белязал началото на кариерата му, той преминава в стил Арт
Деко и неговите по-геометрични форми.

свързващ материал, пастата се нанася във вътрешната страна на калъп и той се подлага
на топлинна обработка в пещ

Изключителна популярност добива неговата статуетка Lalique Victoire ( фиг. 8 )
или още "Духът на вятъра" е символ на бързината и волния дух. Разветите от
вятъра коси на женската фигура символизират победата и свободата по красив и
вече доста стилизиран начин. Като изтъкнат дизайнер на своето време, Рене
Лалик бива помолен да направи уникални емблеми за предния капак на луксозни
автомобили и красивата статуетка "Victoire" е създадена по този повод.
Историческа вещ, за която се правят наддавания в Sotheby's и Christie's. Тази
статуетка е изработена през 1928г от Рене Лалик и може да се види в музея
Victoria Albert в Лондон. Днес, продължават да се произвеждат нейни реплики.
След смъртта на Рене Лалик през 1945 година, неговият син Марк Лалик поема
фирмата и продължава традицията за иновационен подход, като въвежда
употребата на кристално стъкло в серийното производство. Той разширява
предлаганият асортимент и води изключително успешно наследствената
компания. Мари Клод Лалик, трето поколение артист, оглавява компанията след
баща си Марк и я управлява до 2003, когато си отива от този свят.
Към днешна дата тази успешна колаборация между дизайн и занаят, между
стъкло и метал продължава да съществува, поета от швейцарска група. Името
Лалик продължава да бъде символ на качествени и дизайнерски произведения на
приложното изкуство.
По това време в Америка друг ярък представител оставя своя отпечатък върху
художественото стъкло и неговото развитие.
Луис Комфорт Тифани /Lous Comfort Tiffany/ е роден през1848 година в град Ню
Йорк, САЩ, в семейството на известният бижутер Чарлс Луис Тифани. Луис
започва своя път, като художник и дизайнер и си сътрудничи с негови колеги за
проекти в интериорния дизайн.
През 1879 г. той се присъединява към Кендас Уилър /Candace Wheeler/, Самюел
Колман /Samuel Colman/ и Локлууд де Форест /Lockwood de Forest/, за да
сформират Louis Comfort Tiffany и Associated American Artists. Групата прави
дизайн на тапети, мебели и текстил. През 1881 г. Тифани прави интериорния
дизайн на къщата на Марк Твен в Хартфорд, Кънектикът, която все още е
запазена, но най-забележителната работа на новата фирма идва през 1882 г.,
когато президентът Честър Алън Артър отказва да се премести в Белия дом,
докато не бъде преустроен. Той възложил на Тифани, който бил започнал да си

създава име в нюйоркското общество работата по интериорния дизайн на
фирмата, да преустрои държавните стаи, което Артър намерил за безобидно.
Тифани работил върху Източната стая, Синята стая, Червената стая, Държавната
трапезария и входното антре, обзавеждане, пребоядисване в декоративни шарки,
монтиране на новопроектирани камини, смяна на тапети с плътни шарки и
разбира се, добавяне на стъкло към газови осветителни тела и прозорци и
добавяне на опалесцентен стъклен екран от пода до тавана във входното антре.
Желанието да се концентрира основно върху изкуството от стъкло довежда до
разпадането на съдружието му с другите художници през 1885 г., когато Тифани
избира да създаде своя собствена фирма за производство на стъкло същата
година. Първата Tiffany Glass Company е основана на 1 декември 1885 г., а през
1902 г. става известна като Tiffany Studios.
Екранът на Тифани и други викториански допълнения са премахнати при
ремонтите, по времето на Рузвелт от 1902 г., които възстановяват интериора на
Белия дом във федерален стил в съответствие с неговата архитектура.
Тифани използва опалесцентно4 стъкло с разнообразни цветове и текстура,
създавайки уникален стил в областта на цветното стъкло. Той се различава от
наложилия се дотогава в Европа метод за изработка на цветно стъкло, който
предполага прилагане на бои за стъкло и емайл върху безцветно стъкло. Работите
на Тифани са повлияни от идеите на вече споменатото англ. движение „Изкуства
и занаяти“ и неговия лидер Уилям Морис.
Сред основните приноси на Тифани в развитието на стъклото, като художествен
материал от края на ХIХ и началото на ХХ век е именно патентованата от него
технология за опалесцентно, познато при нас, като опалово /непрозрачно/ стъкло.
Освен, че е опалово, това стъкло комбинира многообразни цветове и нюанси в
себе си ( фиг.9 ).

Друго популярно стъкло, което е виждано и преди, но

технологично овладяно и патентовано е Ирисцентно/иризирано стъкло. Това е
стъкло, което е обработено с метални оксиди, докато е разтопено, които се
абсорбират в стъклото и създават ефект на ирисцентна повърхност ( фиг. 10 ).
Днес тези ефектни стъкла са добре познати, в различни техники на работа. Друго
изключително важно нововъведение дошло от американския автор, било
обединяването на опаловите парчета в общ проект, не чрез месингови, оловни
4

Опалесцентно или опалово стъкло, е вид стъкло, което е непрозрачно.

или цинкови шпросни5, както е при класическият витраж, а чрез медна лента.
Медната лента е по-мека и по-лека в сравнение с шпросните и осигурява повече
свобода при работа. До този момент било познато витражите да се създават чрез
рисуване и емайли върху прозрачно стъкло, влизащо в оловни шпросни. Новият
подход позволявал изключителна детайлност и вариетивност на формите, поради
лесната работа с лентата. Днес тази техника е позната под името на своя създател
– „Тифани“, както и целият стил Ар Нуво в САЩ се нарича Тифани. С тази
техника се създават осветителни тела и други по-малки, като размери двуизмерни
и триизмерни предмети ( фиг.11 ).
Като обобщение, можем да отбележим, че технологичният прогрес, стила Ар
Нуво и възходящото развитие на художественото стъкло от края на ХIХ и
началото на ХХ век са силно свързани. Благодарение на тази амалгама от
технология и художествен подход са създадени изключителни образци на
серийното производство с високи художествени достойнства.

5

Шпросни – метални профили, най-често оловни, служещи за съединяване на отделни парчета
стъкло в обща композиция, при изпълнението на класически витраж.

Фиг.1 Емил Гале. Кръстът на Лотарингия - патриотичният символ, който Гале вплита в много
от произведенията си.

Фиг.2 Емил Гале. Емайли на слоеве върху прозрачна основа.

Фиг.3 Емил Гале. Инкрустиране на различни цветове стъкло.

Фиг.4 Рене Лалик. Брошка

Фиг.5 Рене Лалик. Брошка

Фиг.7 Рене Лалик. Парфюмерийни шишенца

Фиг.6 Рене Лалик. Парфюмерийно шишенце

Фиг.8 Рене Лалик. Статуетката "Духът на вятъра"

Фиг.9 Луис Тифани. Опалови / непрозрачни цветни стъкла

Фиг.9 Луис Тифани. Иризирани стъкла

Фиг.10 Луис Тифани. Лампи, при които отделните парчета стъкло са свързани посредством
медна лента.
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