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Анотація. Стаття присвячена технологічним експериментам творення 
художньої рельєфної емалі з використанням керамічних глин і скла. На 
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них поверхонь і поєднання з колористичними масами художніх емалей 
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Мабуть кожен митець намагається самовдосконалюватися в 
тому жанрі, у якому він працює. Людство постійно розвива-

ється. Все рухається вперед — техніка, наука, мистецтво. Працю-
ючи в техніці гарячої емалі по металу, я багато експериментую. У 
процесі роботи виникають цікаві питання, на які сам собі намага-
юсь відповісти. Для цього треба було прочитати багато матеріа-
лу на цю тему — науково-технологічні та мистецтвознавчі статті, 
публікації на цю тему.

Отже, дивлячись у минуле, ми бачимо різні техніки виконання 
емалі, але серед них немає технології рельєфної емалі, яка дає чима-
ло інших своєрідних можливостей і сприймається зовсім по-іншо-
му. Тому треба було знайти матеріал, близький за параметрами КТР 
до емалі. Цими матеріалами виявилися скло та кераміка, з ними 
потрібно було зробити сотні експериментів, проб і досліджень. 
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Працюючи над дослідами, мусимо їх ґрунтовно аналізувати, 
і, виходячи з цього аналізу, бачимо, як рухатися далі. Нам по-
трібно знайти матеріал, за допомогою якого можна було б зро-
бити рельєфну поверхню. Найкраще для цієї справи може бути 
використана керамічна глина. Ми знаємо, що керамічні глини 
бояться різких змін температури. Перед вибором серед різних 
керамічних глин шукаємо таку, що максимально стійка до тем-
пературних перепадів. 

А далі наступне завдання — знайти таке поєднання двох мате-
ріалів — глини та емалі, щоб КТР відповідало, а точніше — мак-
симально наближалося до КТР металу, на площині якого буде 
накладатися емаль. Отже, рельєфним матеріалом стає глина. Але 
глина не має властивостей цупко триматися на площині металу, 
тому що роль зчеплення має виконувати гаряча емаль.

Для зчеплення емалі в першому шарі застосовується ґрунтова 
емаль. Це спеціально розроблена емалева суміш, яка добре лягає 
і міцно тримається на металі. Тому, знаючи властивості ґрунто-
вої емалі, з’єднуємо цю субстанцію з глиною. І щоб ця суміш пра-
цювала на зміцнення, треба знайти потрібні пропорції для обох 
матеріалів. Якщо емалі дати менше, ніж потрібно, то рельєфна 
суміш піде тріщинами й буде відлущуватися від металу. А якщо 
емалі дати більше, то суміш не буде триматися площини – ре-
льєф почне осідати, розтікатися і в результаті зовсім зникне.

Знайшовши відповідні  пропорції суміші, накладаємо рельєф 
по рисунку, образно кажучи, майже «ліпимо рельєф». Рельєф 
не може бути високим, максимальна висота приблизно досягає 
5-7 мм. В окремих випадках можна робити  експериментальні 
твори, де висота може бути і дещо більша.

Отримавши рельєфну поверхню, яка не має відповідного ко-
льору, ми повинні виконати другий етап роботи, який полягає 
в тому, щоби знайти та нанести відповідні кольори емалі на ре-
льєф. Від цього моменту залежить загальна кольорова гама ро-
боти. Тут існує багато різних підходів. Це десь приблизно як у 
живописі, і залежить від бачення самого автора. Перед тим, як 
накладати кольорову емаль, рельєфну поверхню слід підчистити 
й тоді вже накладати колір.

На рельєфну поверхню накладається глуха емаль, тому що 
прозора емаль частково губить колір і не дає бажаного ефекту. 
Прозора емаль накладається на чисті або шліфовані поверхні 
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металу. Просвічуючись через цей колір, метал світиться, створю-
ючи особливий, металево-кольоровий ефектний відблиск. Вико-
ристовуючи рельєфну емаль, можна виконувати великі площини 
роботи, які можуть бути застосованими в оформленні і інтер’єру, 
і екстер’єру окремого обєкта.

Неймовірний ефект дає застосування емалі в декоративному 
оформленні фасадів  архітектурих будівель. Цей оздоблювальний 
матеріал стійкий до змін температурних режимів, не піддається 
пошкодженням, не міняє фарбового тону та завжди зберігає свої 
яскраві кольори. Це був перший авторський винахід із застосу-
ванням керамічної глини.

Другий цікавий технологічний експеримент, який теж дає 
рельєфну поверхню, — це скло, дуже цікавий матеріал, але кар-
динально відрізняється від кераміки, через спорідненість своїх 
природніх властивостей до емалі.

Емаль мало чим відрізняється від гутного скла, тому скло 
дуже добре можна застосувати в роботі з емалями. Але тут є свої 
технологічні нюанси. Скло може давати рельєф, але зовсім ін-
ший — він гладкий на дотик, утворює поверхні та лінії, які плавно 
переходять з одного кольору в інший, утворюючи неймовірні ко-
льорові розтяжки. Тут кожен квадратний сантиметр настільки різ-
номанітний і насичений і в колористичному, так і в графічному 
аспекті. На такі моменти плавних поєднань кольорів і лінійних 
переплетень можна довго дивитися, і око ніколи не втомлюється. 

Я рахую це чудовою пластично-мальовничою знахідкою. Але 
і тут в процесі роботи зявляється   багато несподіванок і трудно-
щів, про які я хочу розповісти.

Уся проблема цього процесу полягає в тому, що далеко не всі 
види скла  підходять для цього. Знову ж таки, треба підбирати 
окремі деталі за технічними характеристиками. Особливості скла 
повинні максимально наближатися до технічних даних емалі. 
Краще всього, звичайно, підходять гутні скла, але також не всі. 
Технічні характеристики скла залежать від їхнього складу. Тех-
нологія виготовлення скла потребує зняття напруги з виробу, це 
нормалізація скла, яка потрібна для того, щоби воно не тріскало. 
Сьогодні розроблені такі скла, які не потребують нормалізації. 
Вони дуже м’якоплавкі й легкі у виготовленні різної мініатюр-
ної пластики. Такі скла можна застосувати в роботі з емалями. 
Різне кольорове скло в роботі веде себе по-різному. Один колір 
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скла твердіший, другий м’якший, і тому їх потрібно вивчати. Для 
цього потрібно зробити безліч проб, при цьому фіксувати мож-
ливості кожного кольору скла. Знаючи їхні технічні дані, ми мо-
жемо правильно ними користуватися. Емалі також різні за тем-
пературою плавлення. Тому в процесі роботи потрібно накладати 
спочатку більш твердо плавкі, потім менш твердо плавкі, укінці 
випалювання роботи застосовувати м’які. Така послідовність по-
трібна для того, щоб не вигоряли м’які емалі. Для виготовлення 
рельєфних емалей із застосуванням скла, потрібна вертикальна 
піч. Вертикальна піч дає можливість спостерігати й керувати 
процесом. Для отримання рельєфної поверхні на металевій пло-
щині потрібно виложити емаль зі склом у переміш.

Звичайно ми повинні чітко уявити композиційний рисунок. 
Щоби був здійснений наш композиційний задум, ми мусимо ви-
ложити відповідно цей матеріал. Після того, як ми виложили 
композицію емаль зі склом, ставимо в гарячу піч. Температура 
печі повинна бути від 750 до 900 °С. Після цього потрібно уваж-
но спостерігати за процесом. І для цього мусить бути в кришці 
печі вікно, через яке ми спостерігаємо за нагрівом виробу. Нагрів 
відбувається дуже швидко, тому важливо не пропустити момент, 
при якому потрібно формувати рисунок. За допомогою спеціаль-
них інструментів, відповідно відкривши кришку печі, вкладаємо 
скляні шматки так, як нам потрібно.

Скло разом з емаллю можна розтягувати, це залежить від на-
шого задуму. Звичайно це дуже непросто. Для того, щоби втра-
пити в цей композиційний задум, потрібні великий досвід і від-
чуття поведінки розплавленого матеріалу. Різна маса шматків 
скла буде вести себе по-різному. Менші шматки за своєю масою 
розігріваються швидше, відповідно, більш розігріті будуть легше 
піддаватися формуванню в процесі роботи. На перших порах буде 
багато бракованих виробів, бо поки художник не відчує матеріал, 
він змушений багато зіпсувати. Відразу нічого не вийде, повинні 
бути певні практичні навички. Працюючи з гарячими матеріа-
лами, ми отримуємо такі практичні знання, яких теоретично на-
вчитися неможливо. Кожен вдалий момент ми повинні запам’я-
товувати, тому що весь цей процес складається з таких моментів. 
І що швидше майстер відчує ці тонкощі, то швидше та якісніше 
буде виконувати свої творчі роботи без браку. У цьому процесі 
починає вирисовуватися композиційний задум, і тут дуже важ-
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ливо правильно визначити йог завершення і зупинитись. Це 
дуже звабливий момент, бо хочеться подивитись, а що там може 
бути далі. І коли ми почнемо експериментувати далі, інколи псу-
ємо задумане, тому що можуть появитися зовсім неочікувані мо-
менти. Дуже важливий момент — ми повинні пам’ятати, що на 
всі ці експерименти в нас немає часу. Це все потрібно зробити 
дуже швидко й обдумано, тому що матеріал втрачає температуру 
й роздумувати немає коли. 

Ще одна цікава річ — під час роботи у вас виникне багато різ-
них запитань, на які ви захочете собі дати відповідь. І це — до-
бре. Таким чином ви почнете експериментувати, унаслідок чого 
з’являться нові результати, які будуть вас надихати на нові ідеї. 
І тоді ви побачите, які цікаві можливості відкриваються перед 
вами. Той, хто хоч трохи попрацював з емалями й відчув усю 
їхню красу й можливості, вже ніколи не покине експериментів із 
цим яскраво-пластичним і незалежним матеріалом.
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A N N OTAT I O N S
Stanislav Volsky. The enamel art: the ideas of the master and the author’s 
practical methods of enameling relief surfaces. The article deals with 
technological experiments of creating relief enamel using ceramic clay and 
glass. The author analyzes his own studies of making relief surfaces and 
overlooks his own practical experience of combining colour substances of  

enamels.
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Станислав Вольский. Искусство художественной эмали: размышле-
ния мастера и авторские наработки методов наложения горячей 
эмали на рельефные поверхности. Статья посвящена технологиче-
ским экспериментам создания художественной рельефной эмали с 
использованием керамических глин и стекла. На основании собствен-
ных исследований автор анализирует способы создания рельефных 
поверхностей и их соединение с цветными массами художественных 

эмалей в творческой практике мастера.

Ключевые слова: художественные эмали, рельефные поверхности, ке-
рамические глины, цветовые особенности, декоративные элементы  
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