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ВСТУП
Упродовж останнього півстоліття художнє скло як феномен сучасного мистецтва є постійним предметом дослідження та важливою
складовою світової культури. Першопричиною цього є поширення
у ХХ ст. міжнародного руху студійного скла, його вплив на розвиток
скловиробничої галузі та формування нового виду образотворчого
мистецтва – художнього скла. У цьому контексті особливе місце займає гутне скло.
Друга половина ХХ ст. – період суттєвих і виразних змін в українському скловиробництві. Це епоха становлення окремого напрямку
декоративно-прикладного мистецтва – художнього скла. У його контексті яскраво вирізняється специфічна ланка – гутне скло, наділене
особливо характерними рисами національної самобутності. Принципово важливими у формуванні визначальних ознак українського художнього скла цього періоду стали саме відроджені й розвинуті майстрами-гутниками традиційні засоби формотворення.
Загалом можна відзначити, що в українському гутному склі другої
половини ХХ ст. превалювала тенденція до інтерпретації традиційних
методів формотворення. На основі цього твердження виділяються три
основні напрямки: традиційне трактування, поєднання традиційного
і нового, нове трактування традиційної форми та декору. Водночас
не варто ігнорувати низку експериментальних пошуків не лише у формотворенні, а й у технології та ідейному наповненні. Вплив на цей процес безперечно мав активний розвиток авторського студійного скла.
Асортимент продукції малотиражного декоративно-ужиткового
скла впродовж 1960–1990-х рр. значно розширився і змінився. Можна говорити про формування саме в ці роки мистецького «обличчя»
гутного скла в Україні, утвердження важливого напрямку в розвитку
українського дизайну.
Сьогодні неможливо уявити наш побут, інтер'єр житла чи громадського приміщення без художньо опрацьованого скла. Людина давно
винайшла скло, поставила його собі на службу та впродовж віків удосконалює технологію його виготовлення, художньо збагачує форми
та розширює асортимент виробів. Хоча основні принципи декорування
та обробки гутного скла майже не змінювались упродовж двох тисячоліть, технічний прогрес ХХ – ХХІ ст. неминуче вплинув і на цю галузь.
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Одним з небагатьох новаторств, які широко увійшли у промислове виробництво гутного скла у світі, є використання скляних порошків для
забарвлення та декорування скловиробів.
Для української традиційної гути застосування кольорових склопорошків є цілком непритаманним. Історично так склалося, що колір накладався винятково з використанням цапф або безпосередньо
з горшкової печі. Така техніка забарвлення використовувалася фактично до кінця ХХ ст., тоді як у світі склопорошки займали провідне місце
в промисловому виробництві гутної продукції.
Над дослідженням українського гутного скла впродовж останніх
50-ти років у археологічній, історичній, етнографічній та мистецтвознавчій царині працювали В. Рожанківський, Ф.Петрякова, І.Свєшніков, М.Воронов, П.Мусієнко, С.Мартинюк, О.Федорук, З.Чегусова,
О.Сом-Сердюкова, І.Голод, Г.Голубець, Ф.Черняк, Т.Кара-Васильєва,
А.Батанова, Н.Велігоцька, Л.Жоголь, Р.Шмагало, Є.Шимчук, Ю.Курдина,
О.Лосик та ін.
Серед найвідоміших джерел, присвячених тематиці виробництва
українського гутного скла, дослідження Ф.Петрякової, В.Рожанківського. У дослідженнях О.Сом-Сердюкової широко висвітлена проблема винятково в контексті діяльності Київського заводу художнього
скла, а у роботі Ф.Черняка зібрано матеріал щодо Львівської школи гутництва. Щодо технології декорування гутних скловиробів упродовж
останніх десятиліть були опубліковані дослідження А.Бокотея, Ф.Черняка, Ю.Угрина, Л.Бек і М.Лосик. Проте, незважаючи на доволі значну
джерельну базу, яка досліджує тематику декорування гутного скла,
питання застосування кольорових склопорошків при розробленні
зразків для промислового скловиробництва залишилося поза межами
уваги науковців.
Сьогодні українською мовою немає жодного видання, присвяченого
конкретно дизайну малотиражної продукції, виконаної гутним способом на українських підприємствах. Це мистецьке явище слід розглядати як новий етап у розвитку світового склоробства в контексті сучасного мистецтва.
Серед міжнародних видань на тему дизайну гутного скла слід відзначити матеріали в чеському журналі Ґласс Ревю («Glass Review»)
та німецькому Ноєс Ґлас (Neues Glas). Особливої уваги заслуговує
наукова робота російського мистецтвознавця Людмили Казакової
«Художнє скло XX ст. Основні тенденції. Провідні майстри. Світовий
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процес студійного руху». У завдання автора входило визначення нових понять – «рух студійного скла», «склопластика», «об'ємно-просторовий об'єкт», так зване «ландшафтне» скло. На цю тему існують
публікації, присвячені окремим провідним майстрам, а також статті
в періодичних виданнях «Czechoslovak glass Review», «Craft and Arts»,
«Umeni a remesla», «La revue de la ceramique et du verre» та ін. Важливим джерелом 1970-х років є каталоги великих міжнародних бієнале,
щорічних конференцій Міжнародної асоціації художників скла (Glass
Art Society), які висвітлюють проблеми студійного руху в різних його
аспектах – технологія, естетика, оцінка ринку, освіта та ін.
Мета пропонованого – викласти до уваги студентів та викладачів кафедри художнього скла, вітчизняних дизайнерів і художників-склярів
доволі поширеного у світі та не до кінця вивченого в Україні методу
декорування гутних виробів кольоровими склопорошками.
Навчальне видання «Способи декорування гутного скла кольоровими склопорошками» може бути використане при виконанні навчальних програм з дисциплін «Проектування художнього скла», «Дизайн
художнього скла», «Проектування об’ємно-просторових композицій»,
«Проектування площинних композицій» та «Технологія скла».
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ВИКОРИСТАННЯ СКЛОПОРОШКІВ
У ГУТНІЙ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ
СКЛОВИРОБНИКІВ
Гутне скло – термін, який важко зарахувати винятково до однієї
сфери діяльності людини – це поняття має своє застосування у мистецтві, у промисловості, у науці й техніці. Гутне скло – це напрямок
скловиробничої промисловості, де виробничий процес не може
функціонувати без залучення фахівців одразу кількох спеціальностей: майстра-гутника, технолога та художника-дизайнера. Це галузь,
де незважаючи на понад чотири тисячі років історії, майже не змінилася технологія, а водночас існує незліченна кількість технік, способів,
прийомів і можливостей для експерименту, нових відкриттів. Наше
дослідження аналізує один зі способів забарвлення та декорування
виробів гутного скла – застосування скляних кольорових порошків.
Уперше в зразках українського скловиробничого підприємства порошки з'явилися наприкінці 90-х років минулого століття, на склозаводі «Фірма Старт», де виконували замовлення для голандської торгової
марки. Щоправда, це були переважно одноколірні вироби, де відсутній складний декор, а порошок накладався максимально двома окремими шарами почергово.
Значно ширшого застосування склопорошки отримали на підприємстві «Компанія "Галицьке скло"». Результатом співпраці власника
підприємства з організаторами 8 Міжнародного симпозіуму гутного
скла у Львові в жовтні 2010 р. став приїзд литовських художників Віґантаса Пауляускаса, Річардаса Пєляцкаса та директора Вільнюського
склозаводу Вітаса Уляцкаса, які впродовж двох місяців працювали над
створенням нової колекції «Компанії "Галицьке скло"». Поряд з виконанням зразків гутної продукції проводилася робота над удосконаленням технологічного процесу та якості готових виробів. Художники
створили понад 50 композицій, які переважно складалися з 3-5-ти досить простих утилітарно-декоративних форм з доволі складним внутрішнім декором. Колекція кардинально відрізнялася від традиційних
для української гути зразків і була виконана із застосуванням у декоруванні кольорових порошків. Нова колекція була виставлена на ярмарку
в м. Франкфурт (Німеччина), її високо оцінили фахівці, а підприємство
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отримало значну кількість замовлень. Причиною цього було також те,
що впродовж 2001–2008 рр. Вільнюський склозавод успішно реалізував на ринку подібну продукцію, а після припинення роботи 2008 р.
його постійні клієнти залишилися без джерела постачання. «Вакантне
місце» мала можливість зайняти «Компанія "Галицьке скло"».
Незважаючи на те, що колекцію проектували литовські дизайнери,
зразки продукції із серії 2011 р. «Компанії "Галицьке скло"» зараховуємо до українського гутного скла, оскільки вироби були брендовані
українським скловиробником і представляли на міжнародному ринку
українську компанію.
Безперечно, основні формотворчі та технологічні засоби, застосовані в колекції, передавали характер прибалтійської школи: стриманість
декору, пастельна колористична гама, відсутність зовнішніх наліпів,
перевага елементарних форм. Принцип створення колекції полягав
у проектуванні композицій, які складалися з різної форми об’єктів з однаковим декором. Форми, які найчастіше використовувались у кожній
композиції: висока ваза, миска (т.зв. «макітра»), куля, тарілка. Це – мінімальний комплект, проте окремі елементи могли повторюватися
в інших формах і розмірах. Треба підкреслити, що саме такий метод
формування колекції заслуговує особливої уваги, оскільки виробник
пропонує замовникові надзвичайно широку палітру еталонів. Обираючи окреслений декор, клієнт може замовити його у визначеній формі
з іншої композиції. Саме цей принцип активно використовували замовники, оскільки кожен дбав про ексклюзивність власного асортименту.
У способі нанесення внутрішнього декору (кілька накладів на другу-третю банку) дизайнери керувалися технологічною простотою,
що давало можливість скоротити час на виконання одного елемента.
Таким чином, при дотриманні відповідного розміру вази вдавалося досягти рівноваги у співвідношенні «ціна – собівартість».
Необхідно також сказати, що більшість клієнтів, з якими впродовж
2011 р. працювала Компанія, належала до колишніх партнерів Вільнюського склозаводу. Відповідно, покупці надавали перевагу вже знайомим і апробованим зразкам, уникаючи експериментальних декорів,
а також яскравих колористичних гам. Говорячи про колористику, слід
у першу чергу зазначити, що вона була обмежена палітрою доступних склопорошків, які також були поставлені зі складу Вільнюського
склозаводу. В палітрі не було відкритих, яскравих кольорів. Стриманість і розмитість – основна характеристика кольорової гами, яку ви8

користовували литовські дизайнери в цій колекції. Це, у свою чергу,
спричинене також самою технологією забарвлення кольоровими порошками. Навіть використання білої сульфідно-цинкової пудри не дає
такого щільного й насиченого покриття поверхні, як при накладі аналогічним склом із цапфи.
Незважаючи на позитивні зрушення у виробничому процесі та перспективу розвитку останнього підприємства-виробника гутного скла
в Україні, після технологічної зупинки наприкінці літа 2011 р. склоцех
«Компанії "Галицьке скло"» так і не поновив роботу. Компанія «Галицьке
скло» була останньою базою традицій львівського гутництва та мала
на меті виховання наступного покоління фахівців – і дизайнерів, і майстрів-гутників. На жаль, сьогодні сучасно обладнаний склоцех перебуває в законсервованому стані. Через відсутність промислового
виробництва, сьогодні немає виробничої бази для підготовки ані майстрів-гутників, ані досвідчених фахівців-дизайнерів гутної продукції.
З відходом досвідчених склодувів, які у свій час були креаторами сучасного промислового дизайну склопродукції, завершується ера розквіту українського гутного виробництва.

Іл. 1. Палітра кольорових склопорошків Вільнюського склозаводу
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КОЛЬОРОВІ СКЛОПОРОШКИ:
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕТОДИ
ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Скляні порошки були доступні для художників упродовж тривалого часу в багатьох кольорах і кількох різних фракціях. Власне, технологія виготовлення кольорових порошків відрізняється від технології виготовлення цапф лише тим, що зварене кольорове гаряче скло
опускають дрібними порціями в холодну воду, а потім перемелюють
у подрібнювачах і пересівають на потрібну фракцію. Цапфи, натомість,
формують безпосередньо з гарячого скла та піддають відпалу.
Термін «фрита» (подібно як «крихта») стосується гранульованого
битого скла грубої фракції (найчастіше більше 0,6 мм), натомість «пудрою» називаємо дрібну фракцію (до 0,6 мм). Порошки використовуються і в гутній техніці, так і у ф’юзинґу, патдевер і на пальнику при виготовленні дрібної пластики. Як і у випадку цапф, кольорові порошки
бувають опалові (глухі) та прозорі (півтонові).
У світі існує доволі багато виробників склопорошків, але наше дослідження ґрунтується на використанні продуктів підприємств «Преціоза Орнела» (Preciosa Ornela A.S., Чехія), «Гута кольорового скла Райхенбах» (Farbglashutte Reichenbach GmbH, Німеччина), «Вільнюський
склозавод» (Vilniaus Stiklo Studija UAB, Литва), іл 1.
У певних ситуаціях застосування кольорових порошків 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 тарілках значного розміру. Окрім того, використання порошків дає
набагато більше можливостей для експерименту з кольором, фактурою та ефектом реакції порівняно із цапфою.
Звичайно ж, для роботи з кольоровими порошками необхідні певні
знання та навички, оскільки специфіка суттєво відрізняється від техніки
забарвлення за допомогою цапф. Перш за все, необхідно суворо дотримуватися правил чистоти поводження з порошками та їх зберігання. Кожен порошок повинен зберігатися в окремому щільному контейнері, при
цьому обов’язково підписаному. Порошки в сировинній формі можуть
суттєво відрізнятися кольором від результату «на гарячо» і за зовнішні10

ми ознаками бути подібними один до одного, а відтак не важко помилитись. Слід також пам’ятати, що при розпиленні над гарячою заготовкою
велика кількість пилу потрапляє у повітря, тому захист дихальних шляхів відповідними засобами є обов'язковим. Про розпилення необхідно
пам’ятати також тоді, коли використовуємо кілька кольорів одночасно,
і на робочому місці вони стоять поруч. Контейнер з порошком, який зараз не використовується, повинен бути щільно закритий, оскільки розсіяний порошок іншого кольору може потрапити в нього та «забруднити»
колір. Особливо важливо цього дотримуватись у роботі з порошками, які
входять у реакцію. Водночас, цікаво, що змішування порошків також має
право на існування і застосовується в технологічному процесі. У випадку
дрібної пудри дуже ретельне змішування двох порошків різного кольору
дає можливість отримати третій колір.
Контейнери з порошками повинні зберігатись у сухому приміщенні. Пудри дрібної фракції дуже піддатливі на вбирання вологи.
Хоча це не вплине на основні властивості порошку, під дією вологи
він збивається у грудки та нерівномірно набирається на гарячу заготовку. У такому разі порошок слід добре просушити та розбити
грудки або пересіяти через сито.
Необхідно також максимально обережно поводитися при заплавленні заготовки з накладеним порошком у скловарній печі, а не у вікні
кухи. Порошок, свіжо нанесений на заготовку, може впасти у скломасу й забруднити її, тому майстер повинен враховувати, що прогрівання заготовки повинно відбуватися поступово, спочатку на порозі печі,
а лише згодом – глибше. Прогрівати порошок при цьому варто максимально коротко, щоб уникнути небажаного прогоряння та утворення
бульбашок при наступному наборі.
Також слід зазначити, що кольорові порошки, нанесені назовні заготовки або банки, зазвичай гірше чіпляються, тому варто уникати,
наприклад, накладання обідків на шийці вази або інших декорів з порошком на поверхні. Дуже обережно треба також поводитися з перенесенням заготовки із зовнішнім порошком на ліпку. У цьому разі
варто або не посипати місце причеплення ліпки, або накласти додатковий наліп з гарячого прозорого скла. Це стосується не всіх порошків,
але дрібнодисперсні пудри зазвичай мають таку властивість, тому перед застосуванням варто зробити пробу.
Є кілька важливих загальних технологічних прийомів, які застосовуються у техніці забарвлення порошками. Заготовка, на яку плануємо
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накласти кольоровий порошок, повинна бути максимально гарячою.
Чим гарячіше скло, тим краще до нього чіпляється порошок. Це особливо важливо при застосуванні фрит грубої фракції. Якщо техніка
декорування дозволяє, бажано порошок накладати безпосередньо
на гарячу скломасу, тільки набрану з печі.
Залежно від дисперсії порошку колір може надаватися рівномірно або
фактурно. Зазвичай дрібнозернисті порошки (т.зв. «пудри») забарвлюють
рівномірно, майже нічим не відрізняючись від цапф. При цьому важливу
роль відіграє спосіб накладання порошку та кількість повторювань. Від
товщини набраного порошку залежить інтенсивність кольору.
Покриття заготовки кількома шарами склопорошків підряд має свої
нюанси, які потрібно знати та враховувати, оскільки заплавлення другого шару порошку може спричинити прогоряння, появу дір і бульбашок
при наступному наборі. Окремі порошки можуть навіть спливати один
з одного, хоча це трапляється рідко. Звичайно ж, ці недоліки можна також використовувати як спосіб декорування, якщо володіти прийомом.
Застосування сульфід-цинкового склопорошку. Мабуть, для кожного скляра на пострадянському просторі сульфід-цинкове скло
можна дорівняти до білила в палітрі живописця. Та у техніці, описаній
у нашому дослідженні, є також своя специфіка застосування білого
порошку. Перш за все, потрібно мінімально нагрівати заготовку з нанесеним сульфід-цинковим порошком, оскільки пудра має властивість
перегорати й покриватися пухирцями при накладанні наступного
шару. Заготовку необхідно дуже ретельно й послідовно покривати порошком, тому що на готовому виробі будуть помітні пробіли. Це особливо стосується т.зв. «стопки» на банці, коли внутрішня поверхня
виробу має біле забарвлення. При виготовленні вази, наприклад, недосипане денце може мати неестетичний вигляд і вважатися браком.
Методи нанесення кольору з використанням кольорових порошків. Найчастіше використовуються три методи нанесення кольору
на заготовку: посипання (іл. 2), вмочування (іл. 3), прокочування. Вмочування полягає у зануренні гарячої заготовки в посудині з порошком.
Скломаса повинна бути максимально гарячою, трубка кілька разів
ретельно замочується у склопорошок. Цей метод найчастіше використовується для забарвлення шпіновки. Банка та основа, натомість,
забарвлюються методом посипання: гарячу заготовку посипають по12

рошком, набраним у ситко, при цьому під виробом повинна стояти
посудина, у яку збирається порошок, який не пристав до скла. Кількість вмочувань і посипань залежить від потрібного насичення кольору,
але зазвичай це повторюється тричі. За останнім разом для рівномірного накладання кольору бажано заготовку «пробуксувати» у порошку.
Третій метод нанесення полягає у прокочуванні заготовки по поверхні
робочого столу, на якому викладений порошком готовий рисунок. Тут
слід враховувати, що є лише одна можливість прокотити банку, а тому
порошку повинно бути викладено достатньо багато, а заготовка має
бути максимально гаряча та відповідати за розміром. У цьому разі банку
можна витягнути в циліндричну форму, щоби заповнити якомога більшу
поверхню, а згодом звести для подальшого набору та формування.
Характерного ефекту досягається, попередньо формуючи заготовку з прозорого скла у керику (іл. 4, 5).

Іл. 2. Нанесення склопорошку на баночку
методом посипання

Іл. 3. Нанесення склопорошку на баночку
методом вмочування

Іл. 4. Використання заготовки, попередньо сформованої в керику

Іл. 5. Нанесений на баночку декор із заготовки, сформованої в керику
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ГУТНА ПРОДУКЦІЯ «КОМПАНІЇ
"ГАЛИЦЬКЕ СКЛО"»: ПРАКТИЧНЕ
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІК ДЕКОРУВАННЯ
ГУТНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОЛЬОРОВИХ СКЛОПОРОШКІВ
Проаналізуємо кілька найбільш показових зразків продукції «Компанії
"Галицьке скло"», які мали високу популярність серед покупців, а водночас виконані з використанням складних технік декорування склопорошками.
Авторська індивідуальність і національний стиль виразно прочитуються у зразках, які виконали два литовські дизайнери. Річардас Пєляцкас
надає перевагу регулярності форм і врівноваженості та простоті внутрішнього декору. Дизайнер обмежується переважно двома кольорами, досягаючи багатства декору технологічними засобами: реагування
порошків, взаємодія з прозорими накладами, шпінування напівзабарвленою заготовкою. Локальні плями автор збагачує лише зрідка дрібним акцентом за допомогою кольорової крихти або незначних наліпів.
У композиціях Віґантаса Пауляускаса переважають контрастні кольори,
нетрадиційні форми та виразність декору. Автор під час виконання зразків часто експериментував, застосовуючи техніки, не завжди зручні для
подальшого тиражування. Використання декору з викладеним зображенням на плиті з артикулом АDC, наприклад, унеможливило його своєчасне виконання для замовника. Декор з арт. АВВ вимагає повторного
виконання заготовки на шпінування, а спосіб накладання декоративних
плям у арт. ВАА суттєво подовжує час виконання.
Реагування склопорошків. Як і з кольором із цапфи чи безпосередньо з печі, багато порошків при дотиканні входять у хімічну реакцію,
що є наслідком утворення нових солей. Це особливо важливо враховувати при змішуванні порошків, безпосередньому перекриванні
шарів чи стикуванні накладів. Окремі комбінації кольорів, які реагують,
можуть мати неестетичний і небажаний результат, а певні створюють
цілком привабливий ефект і при вмілому використанні можуть бути
застосовані для декорування скловиробів. Багато реакцій відбувається
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при змішуванні сульфід-цинкового скла (V034) з іншими. Наприклад,
при стикуванні може утворюватися третій колір (переважно темний
до чорного), змінюватися фактура (бульбашки, розводи); при перекриванні одного шару іншим методом посипання можуть утворюватися
треті кольори (білий V034 з блакитним V020 дає охристий з переливами, білий V034 із салатовим 5770 – насичений темнозелений).
Застосування шпіновки з кольорами, які реагують між собою. При
вмілому використанні реакцій склопорошків можна вдало створювати неочікувані декори. Наприклад, шпіновка не відрізняється від підкладу того самого кольору, але якщо додатково нанесено наклад з порошку, який реагує, то шпіновка на ньому буде виділятись, а на решті
поверхні – зникати. Подібного ефекту можна досягати з кольорами,
які при реакції утворюють третій. Таким чином одна шпіновка може
мати різний колір.
Композиційна група на іл. 6 (арт. АВD, дизайн Р.Пеляцкас) є зразковим прикладом використання реакції порошків. Група складається
з трьох елементів: таріль, висока ваза діжковидної форми та низька
ваза з широким горлом і завуженим денцем. Внутрішня поверхня ваз
забарвлена у білий колір. Назовні переважає темно-зелене тепле забарвлення, яке в певних місцях світлішає і переходить до салатового
з переливами. У тих місцях, де салатового порошку була більша кількість, колір наближається до світлішого. Зміна салатового кольору
на темно-зелений відбулася завдяки реакції світло-зеленого порошку
(5770) із сульфід-цинковим (V034). Окрім того, відбулася зміна салатового на темний у реакції з помаранчевою шпіновкою (V007), яка теж
потемніла в тих місцях, де зіткнулася із салатовим. Монолітна темна
поверхня декорована білою смугою з тонкою помаранчевою шпіновкою. Додатково в декорі використаний спосіб місцевого посипання:
біла смуга злегка притьмарена реакцією і не має рівного краю. Кольоровим акцентом є червона пляма, яка залишилася після накладання шпіновки – майстер навмисне доторкався трубкою-наборкою
зі сформованою кольоровою шпіновкою до виробу, щоби залишити
виразну пляму.
Саме реакція склопорошків у складній комбінації стала найважчим
елементом при подальшому тиражуванні. У цій групі технологічно
важливим була навіть кількість разів та метод накладання склопорошку. Водночас, не завжди достатньо проявлявся червоно-помаранчевий колір у декоративній шпіновці. Проте на підприємстві було вико15

Іл. 6. Арт. АВD, дизайн Р. Пєляцкас

Іл. 7. Арт. АВЕ, дизайн Р. Пєляцкас

нано кілька десятків цих зразків, оскільки більшість замовників обирали
саме цю композиційну групу.
Зовсім інша за характером композиційна група на іл. 7 (арт. АВЕ,
дизайн Р.Пєляцкас) з вираженою аскетичністю і холодною колористикою, складається із чотирьох форм, дещо відмінних від більшості.
Висока ваза має широко відкрите горло; таріль – чітко виражену основу, завдяки якій форма швидше схожа на мису; середньої висоти
миса вирізняється широкою основою та відкритим горлом. Та найцікавішою і виразно інакшою є низька плоска ваза зі зміщеним горлом
і нерегулярною округлістю, яка сформована швидше завдяки випадку,
ніж задуму. Ця форма згодом створила неабиякі проблеми при тиражуванні, у результаті чого її подальше виконання довелося доручити
майстрові-гутнику, який разом з дизайнером працював над прототипом, – Р. Венгриняку. У бригадах під керуванням інших майстрів повторити цю форму не вдалося.
Колористично група відрізняється від решти насамперед барвою
внутрішньої поверхні. Якщо в переважній більшості зразків це білий, то тут – контрастний синій (V021). Зовнішній наклад натомість
покритий білим (V034), по якому накладено вертикальну шпіновку з кришталевої крихти. У результаті реакції кришталю із сульфідно-цинковим склом утворилися широкі чорні смуги.
Цікаво, що основними замовниками цієї групи були представники північноєвропейських країн – Норвегії, Нідерландів, Литви та Німеччини.
Цей факт, до речі, дуже виразно прочитувався щодо інших композицій:
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Іл. 8. Арт. DAC, дизайн Р. Пєляцкас

Іл. 9. Арт. AED, дизайн Р. Пєляцкас

холодну й стриману колористичну гаму зазвичай замовляли з північних
країн, натомість гарячу та контрастну – з південних. Для прикладу, замовниками наступних двох композицій були фірми з Перу та США (Маямі).
Серед найпопулярніших зразків продукції «Компанії "Галицьке скло"»
лінії 2011 р. – група авторства Р. Пєляцкаса: іл. 8 (арт. DAC). Групу формують висока плоска ваза з напівзвуженим горлом і вузькою основою, таріль і низька плоска ваза зі звуженим і легко припіднятим горлом. Холодний аскетичний декор з двох локальних плям одна на одній розташована
на білій основі, яка догори переходить у прозорий. Найменша темно-синя пляма (V022) покладена центрально на більшу коричнево-охристу. Останній колір з переливами від морської хвилі до холодної охри є результатом реакції блакитного порошку (V020) на сульфід-цинковому (V034).
Легкості й прозорості формам надає додатково застосований прийом
часткового присипання основної банки, де ближче до набеля залишилося прозоре скло без декору. Свідомо використано також спосіб декорування накладом на кінець банки, не дотягуючи до набеля. Це допомагає
надати у подальшому виробу більш регулярної форми. Це у першу чергу
стосується рівного кола тарілі.
Технологічно складною та водночас естетично вартісною є композиційна група на іл. 9 (арт. AED, дизайн Р.Пєляцкас). Елементи композиції: висока ваза діжковидної форми з завуженою основою, таріль
і низька миса-макітра з дещо завуженим відкритим горлом. Багатство
та контрастність декору досягнуто доволі значною, як для тиражного
зразка, кількістю прийомів і накладів: часткове посипання і реакція са17

латового та лимонного порошків (V013, V011a), шпінування кришталевою крихтою, локальні наклади та переплітання шпіновки.
Як і інші зразки авторства Р.Пєляцкаса, композиція на іл. 10 (арт. АСС)
вирізняється своєрідним симбіозом колористичного мінімалізму
та тональної виразності. Поєднання білої основи з переливами темно-зеленого й салатового кольорів створюють певне відчуття спокою
і стабільності, незважаючи на агресивність структури декору. Ще однією характерною рисою групи є її візуальна важкість, яка певною мірою контрастує з ажурною конструкцією. Композиційна група складається з трьох елементів: висока плоска ваза з нерівним краєм, таріль
нерегулярної форми та низька миса-макітра з нерівним країм. Помітна
хвилястість краю на всіх виробах виникає з технологічного аспекту
декорування: доволі товста шпіновка була натягнена на набель, відтак
при розведенні спричинила нерівність. На білу основу банки в перехресному порядку була накладена шпіновка із салатового кольорового порошку (V013), яка внаслідок реакції із сульфідно-цинковим склом
набула темно-зеленої барви. При цьому в певних місцях, де концентрація порошку була більша, бачимо оригінальний салатовий.
Іл. 10. Арт. АСС, дизайн Р.Пєляцкас
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Іл. 11. Арт. ААВ, дизайн Р. Пєляцкас

Іл. 12. Арт. ІСС, дизайн Р. Пєляцкас

Використання шпіновки з кольором на одній стороні. Шпіновка,
вмочена в кольоровий порошок з одного боку та накладена хаотичним рухом на банку, надає ефекту з акварельними переливами та розтяжками. Цей метод вдало використовується, якщо підкладом слугує
колір, який вступає в реакцію. При таких завданнях необхідно враховувати кількість вмочувань заготовки в колір. Для певних порошків
достатньо одного разу, а окремі вимагають щільнішого насичення.
Наприклад, салатовий порошок виробника «Преціоза орнела» (5770)
реагує із сульфід-цинковим склом в різною мірою, залежно від насичення покриття. При одношаровому покритті зеленим на зовнішній
поверхні білого внаслідок реакції утворюється глибокий темно-зелений. При покритті тричі й більше поступово відновлюється салатовий
відтінок.
Надзвичайною виразністю у поєднанні з ненав’язливим декором вирізняється композиційна група на іл. 11 (арт. ААВ, дизайн Р.Пєляцкас),
сформована з чотирьох елементів: таріль, висока ваза круглої форми,
висока ваза плоска та низька ваза (так звана «макітра»). Додатковою характерною рисою формування ваз є нерівний край вінця, що навмисне
залишався для надання ознак ручного виконання. Насичена темно-червона барва основи виробу хаотично переплетена акварельними смугами темно-фіолетового кольору, який місцями переливається у чорний.
Внутрішня поверхня – білого кольору. У групі застосовано техніку декорування шпіновкою з порошком, накладеним на заготовку з одного
боку. Тричі вмочена заготовка у фіолетовий порошок (2040) одним бо19

ком хаотично накладена безпосередньо на банку, посипану червоним
(V002). На червоному кольорі досконало помітно техніку накладання
прозорого скла на порошок, у результаті чого утворилася розмитість.
На фото варто також звернути увагу на насиченість білого підкладу:
на вищій вазі початкова банка була посипана менш інтенсивно, а тому
білий не такий активний. Причиною цього може бути й те, що сульфід-цинкове скло посипалося на початкову банку. Для великих ваз відбувається більший набір скломаси й банка сильніше роздувається перед
формуванням, а відповідно розтягується колір. Тому, для великих виробів бажано наносити кольорові порошки на максимально великі банки,
враховуючи при тому проблему реагування кольорів. Згодом із цієї групи тиражованими були лише висока плоска ваза та низька, інші не набули популярності серед покупців. Для тарілки це може бути спричинене
тим, що ниткоподібний декор не відповідав за естетичними якостями
тому, що оздоблював вази. При розкритті тарілки декор значно розтягується, оскільки накладається не на останню банку (як у вазі), а у зворотному порядку декорування – на початкові.
Використання керика для декорування. Різноманітної форми керики особливо охоче використовували при формуванні та декоруванні
продукції українських гут упродовж століть. Проте, далі описаний спосіб поєднання цього інструмента зі скляними порошками швидше нагадує техніку, яку використовували венеційські майстри для декорування
склониткою. Гарячий набір формується у керику як заготовка для шпінування. Виконана заготовка замочується і прокручується у склопорошку таким чином, щоби пудра заповнила сформовані пази. Наступним
кроком за допомогою мокрої ганчірки, паперу або дерев’яного шпателя
стирається порошок, що приклеївся на зовнішній поверхні. Розігрітою
та відповідно підготовленою заготовкою наноситься необхідної форми
шпіновка: подовгасті смуги, плями, спіралі та ін. Знову ж, цікавий ефект
досягається у разі використання порошків, які входять у реакцію.
Делікатна фактура й чистота композиції вирізняють групу на іл. 12
(арт. ІСС, дизайн Р.Пєляцкас), яка складається з двох високих ваз. Напівпрозора верхня частина вази плавно переходить у насичений білий
в основі. Ваза декорована мушлевидними плямами, хаотично розташованими по всій поверхні та рівномірно хаотичним шпінуванням такої самої структури. У проекті застосовано декоративну шпіновку, попередньо підготовлену в керику. Основна банка забарвлена червоним
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Іл. 13. Арт. AІС, дизайн Р. Пєляцкас

(V001). Наступний шар забарвлено сульфідно-цинковим порошком
(V034). По ньому накладено попередньо підготовлену і сформовану
в керику шпіновку, забарвлену тим самим білим (V034). Шпіновка покладена як поздовжними смугами, так і круглими наліпами на кшталт
традиційних «малинок». На цьому зразку також дуже чітко виражений
ефект взаємодії прозорого скла з порошком на зовнішній поверхні набору.
На виробах з іл. 13 (арт. АІС, дизайн Р.Пєляцкас) вирізняється графічне
багатство декору: монохромне зображення складається із численних
хаотично переплетених розводів, ліній і плям. Водночас, незважаючи
на насиченість і контраст, у композиції прочитується легкість і ненав’язливість. Група сформована з трьох елементів: таріль, висока плоска ваза
з легко завуженим горлом і низька плоска ваза. У способі декорування виробів з композиційної групи застосовано поєднання відразу чотирьох описаних раніше технік. На білу основу виробу накладено хаотичну шпіновку, підготовлену в керику та односторонньо замочену
на цей раз не в порошку, а в дрібно змеленій кришталевій крихті. У тому
місці, де кришталь торкнувся сульфід-цинкового скла, відбулася реакція і з'явився чорний колір. Декор водночас нанесений паралельними
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Іл. 14. Арт. АВВ, дизайн Р. Пєляцкас

смугами, що надається пазами керика. У місцях, де на шпіновці не було
кришталю, прозорий колір залишив лише акварельні розводи, як у техніці накладання безбарвного скла безпосередньо на склопорошок.
Подібно, як і в групі ААВ, декор на тарілі дещо відрізняється від декору
на вазах, проте це ані не дисонує в загальній композиції, ані не нівелює
естетичних якостей.
Група на іл. 14 (арт. DAE, дизайн Р.Пєляцкас) складається з двох форм: великої тарелі нерегулярної форми та високої плоскої вази. На білій основі
виробів накладено підготовлену в керику шпіновку з блакитним порошком
(V020) у формі числа «8» з обох боків банки. Додатковим технологічним
прийомом є використання реакції склопорошків: блакитний V020, накладений на білу основу V034, набуває холодно-охристої барви. У центрі
більшого кола розташовано велику пляму червоного кольору (V001). Автор укотре застосував обмежену кольорову гаму, при цьому вміло використовуючи червоний акцент. Щоправда, розмір виробів завдавав певних
труднощів при виконанні та в операціях післявиробничого циклу (діаметр
тарелі сягає 60 см), проте ця композиційна група була замовлена більшістю
покупців 2011–2012 рр.
Хоча теплий і позитивний настрій декору не сприяв популярності ком22

Іл. 15. Арт. DAE, дизайн В. Пауляускас

позиційної групи серед замовників, з огляду на цікаве технологічне вирішення композицію на іл. 15 (арт. АВВ, дизайн В.Пауляускас), яка складається
з двох елементів – таріль і миса-макітра, включено до нашого дослідження. Внутрішня основа виробу забарвлена в базовий білий (V034), натомість
на зовнішній банці поєднано два кольори: лимонний (V011а) та гарячо-червоний (V001). На поверхню останньої банки нанесено декор попередньо
приготовленою заготовкою з прозорою основою і темно-коричневим
порошком у пазах, що залишилися після формування у керику. При цьому
наклади формовані у вигляді плям-ґудзиків, які при роздуванні почали нагадувати квіти.
Використання фактури для накладів, приготовлених заздалегідь.
Декорування скловиробів з попередньо виконаними заготовками
може часто не відповідати виробничим потребам і суттєво збільшувати час на виконання виробу, а відтак підвищувати його вартість і знижувати економічну доцільність. Проте запропонований далі спосіб
відкриває багатий спектр можливостей, які досягаються з мінімальними затратами часу та зусиль. Фактурна або плоска поверхня посипається відповідним порошком або кількома, на порошок наливається
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Іл. 16. Арт. ВАА, дизайн В. Пауляускас

Іл. 17. Арт. ВВВ, дизайн В. Пауляускас

скломаса бажаної форми та розміру. Заготовка накладається на банку.
При цьому декор буде змінюватися залежно від того, чи заготовку накладати порошком усередину, чи назовні.
У композиції на іл. 16 (арт. ВАА, дизайн В.Пауляускас) надзвичайно вдало використано контрастне поєднання яскравого червоного
з яскравим зеленим кольором, доповнених білим декором. Додатково
делікатності та прозорості надають акварельні розмивки, які виникли
в процесі накладання декоративних елементів з прозорого скла безпосередньо на поверхню банки, посипану склопорошком. Три форми,
які утворюють композицію, здавалось би, не до кінця пасують одна
до одної. Висока ваза пропорційно не відповідає двом низьким – кулеподібній з вузьким горлом і регулярною формою та іншій з деформованими формою і горлом водночас. Основа виробу традиційно покрита білим сульфід-цинковим склом (V034), на другій банці почергово
нанесені: ближче до набеля – зелений (V014), від набеля – червоний
(V003). Окремо, на металевій плиті з вифрезуваними паралельними
заглибленнями насипано білий порошок (V034). На плиту налито гарячу скломасу, заготовки накладені на гарячу банку, безпосередньо
на порошок, при тому білий залишився назовні. На фото чітко видно
відмінність між тим, як реагує зелений порошок на наклад з прозорого – змінює колір на світліший, і червоний, де різниця непомітна.
Незважаючи на цікавий технологічний прийом, застосований у проекті, ця композиційна група не набула популярності серед покупців
і не була тиражована на підприємстві у великій кількості.
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Іл. 18. Арт. АІВ, дизайн Р. Пеляцкас

Іл. 19. Арт. CAB, дизайн В.Пауляускас

Місцеве декорування. При потребі порошок можна накладати
на окремі обмежені поверхні банки. Так, наприклад, якщо є необхідність зробити розтяжку кольору лише згори вази, посипаємо банку
біля набеля, знизу – від набеля. До нанесення більш конкретних ліній,
смуг, плям з чіткими краями можна використовувати допоміжні інструменти, трафарети.
Чітко виражена розтяжка від червоного згори та внизу до білого посередині виробу вирізняє композицію на іл. 17 (арт. ВВВ, дизайн В.Пауляускас). Дві форми, які складають групу, – це діжкоподібна ваза середнього розміру та відкрита миса. Основа забарвлена в білий (V034),
після чого зроблений набір, який посипано червоним порошком (V003)
вибірково – ближче до набеля і на кінці банки, таким чином, щоби середина залишилася непокритою і виднілася біла основа. Згодом, уже
по зовнішньому набору виріб декоровано наліпами із чорного скла.
Декорування прозорим склом на поверхні порошка. Окремі порошки змінюють колір і фактуру при нанесенні на них шпіновки або
накладів з прозорого скла. Такі кольори отримують світлішого забарвлення, що супроводжується своєрідним ефектом акварельної розмитості.
Композиційна група на іл. 18 (арт. АІВ, дизайн Р.Пеляцкас) сформована з трьох елементів: таріль нерегулярної форми; висока плоска
ваза, завужена в основі та широко відкрита згори; плоска низька ваза
пропорційно змінена відповідно до висоти. Акварельні розводи вза25

ємодоповнюють локальні нерегулярні плями синього кольору. Усе
це розміщене на основі виробу білого кольору (V034), який накладено
кількома шарами на початкові банки. На наступній банці зроблено широкий поздовжний наклад від набеля до набеля коричневого кольору
(V031), по якому черговим прийомом накладено шпіновку з безбарвного скла. Там, де прозоре скло потрапило безпосередньо на порошок, утворились акварельні смуги світлішого кольору, ніж основа накладу. На білому, натомість, різниця не помітна. Згодом денце банки
декоровано темно-синьою грубою крихтою.
Як і в попередніх формах, тут свідомо використано нерівність краю
горловини на вазах, а також нерегулярність кола в тарілі. Щоправда,
останнє виникає також зі специфіки декору – наклад зроблено від набеля до набеля, що зумисно деформує таріль при розкритті.
Декорування склопорошками на зовнішньому наборі. Порошок,
нанесений на зовнішній набір виробу, надає йому матової фактури,
яка часто набуває перламутрового полиску. Цей вид декору слід обережно використовувати з кількох причин: технічно – поверхня виробу
більш піддатна на подряпини та налипання піску в печі відпалу; естетично – при повному перекриванні поверхні порошком на зовнішньому накладі, виріб швидше нагадуватиме кераміку, ніж скло. Проте
це також, за необхідності, може допомагати. Цікавого ефекту можна
досягти, якщо на зовнішній набір, посипаний порошком, нанести шпіновку з безбарвного скла.
Композиційна група на іл. 19 (арт. CAB, дизайн В.Пауляускас) складалася з найбільшої кількості елементів: середньої висоти ваза з відкритим і розведеним горлом, миса у формі складеної тарілки з хвилястим
краєм, таріль і середня миса-макітра з легко звуженою основою.
На ілюстрації відсутня ще одна висока ваза циліндричної форми з відкритим і розведеним у формі квітки горлом. Яскраво-гарячий жовтий
(V011) в основі доповнений вкрапленнями помаранчевого кольору
(V007). Внутрішня поверхня покрита білим (V034). Декоровані форми нерегулярною шпіновкою темно-коричневого кольору по колу
та крихтою такого самого кольору. Кожен з виробів увінчаний тонкою
чорною смужкою, яка певною мірою врівноважує температуру гарячого жовто-помаранчевого.
У цій композиції насамперед слід звернути увагу на елемент, який
за формою різниться від більшості зразків цієї лінії, а його утилітирне
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Іл. 20. Арт. ADB, дизайн В. Пауляускас;

Іл. 21. Арт. АDC, дизайн В. Пауляускас;

призначення – «тримач для преси». Пласт, сформований за принципом тарілі, у гарячому пластичному стані був покладений на круглий
дерев’яний брусок діаметром 10-12 см. При цьому декор наносився
за принципом вази, а не тарілі, тобто в послідовному, а не зворотному
порядку.
Наступна композиція на іл. 20 (арт. ADB, дизайн В.Пауляускас) демонструє декорування склопорошком зовнішнього набору та шпінування його безбарвним склом. Група складається з двох високих ваз:
одна з відкритою горловиною, друга – діжковидна із закритою. Обидві
форми завужені в основі. У композиції дещо контроверсійно поєднані два кольори – охристо-червоний з коричневими вкрапленнями
та колір «морської хвилі». Додатково контрастує прозорість першого та насиченість другого. Застосовано також контрастність фактур –
матову поверхню основи зовнішнього накладу декоровано блискучою хаотичною шпіновкою. Основна банка покрита червоним (V001),
натомість зовнішній наклад посипаний коричнево-фіолетовим (V031)
і місцями «морською хвилею» (V016). Згодом по зовнішньому накладу
нанесено хаотичну шпіновку з прозорого скла.
Створення докладного рисунка. Можливо, цей спосіб не варто застосовувати в промисловому виробництві, оскільки він вимагає тривалої попередньої підготовки, але доволі часто його застосовують
художники в усьому світі для виконання творчих робіт. Завдяки цьому методу декорування світова спільнота пошановувачів художнього скла добре знайома з творчістю Ервіна Ейша (Erwin Eisch), Німеч27

чина, Вільяма Моріса (William Morris), США, Сіґрун Олаф Ейнарсдоттір
(Sigrun Olaf Einarsdottir), Ісландія та багатьох інших. У техніці литва цей
метод досконало опрацював шведський корифей художнього скла,
один з головних дизайнерів підприємства «Коста Бода», Бертіл Валліен (Bertil Vallien). При застосуванні в гуті техніка вимагає надзвичайно прецизійного та обережного перенесення (накачування) порошку
на гарячу банку зі стільниці та подальшого формування виробу.
Композиція на іл. 21 (арт. АDC, дизайн В.Пауляускас) складається
з трьох елементів: дві високі бочковидні вази із завуженими горлами
та миса-макітра. Тональний контраст кольору доповнює графіка чорної лінії, яка виникла в результаті хімічної реакції порошків і певною мірою тяжіє до гірських мотивів. Декор виконаний у техніці нанесення
готового рисунка з робочого столу. При цьому викладений рисунок
не вирізнявся складністю, як у згаданих вище творчих роботах. На графітній плиті почергово були насипані смугами порошки: коричневий
(V031), морська хвиля (V016), зелений (V014), салатовий (5770), лимонний (V011а) та знову коричневий (V031). Послідовність могла змінюватись, а тонка чорна смужка з'являлася завдяки реакції салатового
з лимонним. Низька ваза у формі миски стала бестселером на ярмарку
«Амб’єнте» у Франкфурті. Представниця американської мережі супермаркетів замовила пробну партію ваз у кількості 2000 шт. Проте через
неспроможність керівництва «Компанії "Галицьке скло"» повторити
зразок, а також певний непрофесіоналізм дизайнера при оформленні
технічної карти, замовлення було втрачене. Цей прикрий факт підкресІл. 22. Арт. CBA, дизайн М. Бокотей;
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Іл. 23. Арт. АВС, дизайнер Р.Пеляцкас;

лює важливість правильного документування зразків і, до речі, став
каменем спотикання та причиною поступової відмови власника від
дотування підприємства, а згодом – його безповоротного закриття.
Інші техніки. Композиційна група з іл. 22 (арт. CBA, дизайн М.Бокотей)
складається з трьох елементів: таріль; низька ваза з відкритим горлом
і паралельними стінами, звуженими в основі; кулевидна декоративна
ваза із сильно завуженим горлом. Елементи в композиції значно менші,
ніж у інших: таріль до 35 см у діаметрі, вази – до 15 см. Це зумовлене потребою виконання контрастного декору, що для творів великих
розмірів буде неможливе. Колористично у виробах використано нюансне поєднання розбіленого блакитного в основі з насиченими темно-фіолетовими вертикальними пасмами. Додатково поверхня вкрита
регулярними бульбашками повітря. У композиції застосовано ще одну
техніку декорування: декор нанесено безпосередньо на банку, яка
була здеформована на фактурній плиті зі шпичастими виступами-голками. Основна банка забарвлена блакитним (5510), після чого заготовку прокочено по фактурній плиті та вибірково нанесено фіолетовий
порошок (2040) трьома смугами. При наступному наборі на місці заглиблень сформувалися повітряні бульбашки.
Вишукана композиційна група в холодній гамі на іл. 23 (арт. АВС, дизайнер Р.Пєляцкас) складається з трьох елементів – високої плоскої
вази з відкритим горлом, тарелі (на ілюстрації відсутня) та низької
плоскої вази з відкритим горлом. У високій вазі важливим елементом було дотримання нерегулярного краю, натомість у низькій – випуклості боків. У малій вазі майстер досягав результату, застосовуючи великий кілок, заокруглений на кінці, дослівно «випихаючи боки»,
при цьому не відкриваючи горла до кінця. Колористично композиція
побудована на нюансі блакитного (V021) і темно-фіолетового (2040)
з вкрапленнями синьої крихти. Прозорості виробам надає відсутність
білого підкладу, а щільності досягається завдяки опаловій структурі
блакитного порошку (V021). Ця група виробів, як і попередня належала
до найпопулярніших серед замовлених у асортименті продукції «Компанії "Галицьке скло"». Водночас її тиражне виробництво не створювало значних проблем.
Результати застосування кольорових порошків у декоруванні скловиробів можуть суттєво відрізнятися залежно від багатьох факторів,
включаючи тип використовуваного газу (тобто пропан або природний
29

газ), виду скломаси, печі, пальника, печі для відпалу (газ або електричний), послідовності нагрівання та охолодження. Відмінний результат
можуть давати також порошки інших виробників, навіть виконані в різних партіях того самого виробника, у тому числі за кольоровими ознаками.
Звичайно, у виданні подано лише кілька способів декорування, які
широко використовуються на виробництві та мають раціональне застосування. Робота з кольоровими склопорошками дає надзвичайно широкий спектр можливостей до експериментування та творчих
пошуків. Новий та, мабуть, недостатньо оцінений українськими художниками спосіб декорування має право на розвиток у вітчизняній
склопромисловості, коли та відродиться. Треба вірити, що таки відродиться, а тоді доведеться дуже швидко наздоганяти час і технології, які
використовуються у світі вже десятиліттями, а ми про них лише чули.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
1. Виконати комплект декоративно-ужиткових ваз із внутрішнім декором з використанням не більше трьох кольорів і застосуванням ефекту
реакції склопорошків.
2. Виконати декоративну скульптуру на анімалістичну тематику з використанням локального кольору, нанесеного склопорошком.
3. Виконати декоративну скульптуру на анімалістичну тематику з використанням щонайменше трьох кольорових склопорошків у внутрішньому декорі.
4. Виконати комплект декоративно-ужиткових ваз, застосовуючи для
декорування склопорошок на зовнішньому наборі.
5. Виконати комплект декоративно-ужиткового посуду, впроваджуючи
в декорі шпіновку зі склопорошку з використанням керика.
6. Виконати декоративну тарілку з використанням у декорі трьох або
більше кольорових склопорошків.
7. Виконати декоративно-ужиткову вазу, використовуючи у внутрішньому декоруванні кольорові склопорошки, нанесені мінімум трьома різними способами.
8. Виконати декоративно-ужиткову вазу з використанням завчасу виконаного рисунка, викладеного на плиті з кольорового склопорошку.
9. Виконати сувенірний виріб, використовуючи в декоруванні поєднання двох кольорів: із цапфи та склопорошку.
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ЗАСТОСУВАННЯ СКЛОПОРОШКІВ ПРИ
ВИКОНАННІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

"Дизайн художнього скла", декоративно-ужиткова ваза

"Проектування художнього скла", анімалістична пластика
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