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Glass Summer 2015 was held under the auspices 
of Mgr. Daniel Herman, Minister of Culture Czech 
Republic and Cardinal Dominik Duka OP.

Activities included in the project Glass Summer 
2015 were realized thanks to financial support from 
the Ministry of Culture Czech Republic and Galerie 
Smečky Foundation.
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Skleněné léto 2015 se konalo pod záštitou ministra 
kultury Mgr. Daniela Hermana a Kardinála Dominika 
Duky OP. 

Aktivity začleněné do projektu Skleněné léto 2015 
se realizovaly díky finanční podpoře Ministerstva 
kultury a Nadačního fondu Galerie Smečky.



OBSAH                                                                                                                                                 
      CONTENT

 EVENTS
  CHILDREN DAY
  GLASS FUNFAIR
  GLASSY FRANTISEK
 EXHIBITIONS
  GLASS SCULPTURES
   SUPSS ZB
  MOMENT INSIDE & OUTSIDE
   PAVLINA CAMBALOVA
  WHIRL
   ALENA MATEJKA
   JITKA SKUHRAVA
   PETR STANICKY
 MASTERCLASSES
  NEW WAYS IN GLASS SCULPTING
   MARTIN JANECKY
  PATE DE VERRE
   ANNE PETTERS
  COLD CONSTRUCTION
   MARTIN ROSOL 
   PAVEL NOVAK   
  COLOR, LIGHT AND FORM
   HEIKE BRACHLOW
  CONSTRUCTHATON
   ROB STERN
 CREATIVE WORKSHOPS
  PHOTOGRAPHY OF GLASS
   MIROSLAV VOJTECHOVSKY
  GLASS BLOWING
   MICHAL ORLIK

 GLASS LAB SESSION 
 GLASS ART CENTRE

AKCE
 DĚTSKÝ DEN
 SKLENĚNÝ JARMARK
 SKLENĚNÝ FRANTIŠEK
GALERIE
 SKLENĚNÉ PLASTIKY
  SUPŠS ŽB
 MOMENT UVNITŘ & VNĚ
  PAVLÍNA ČAMBALOVÁ
 VÍŘENÍ
  ALENA MATĚJKA
  JITKA SKUHRAVÁ
  PETR STANICKÝ
SKLÁŘSKÉ KURZY
 NOVÉ CESTY SKLÁŘSKÉHO SOCHÁNÍ
  MARTIN JANECKÝ
 PATE DE VERRE
  ANNE PETTERS
 COLD CONSTRUCTION
  MARTIN ROSOL
  PAVEL NOVÁK
 BARVA, SVĚTLO A FORMA
  HEIKE BRACHLOW
 TVAROVÁNÍ SKLA
  ROB STERN
KREATIVNÍ DÍLNY
 FOTOGRAFOVÁNÍ SKLA
  MIROSLAV VOJTĚCHOVSKÝ
 FOUKÁNÍ SKLA
  MICHAL ORLÍK

SKLENĚNÁ LABORATOŘ
CENTRUM SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ



OBSAH                                                                                                                                                 
      CONTENT

DĚTSKÝ DEN                                                                                                                                              
         CHILDREN DAY

/06.06./ 



OBSAH                                                                                                                                                 
      CONTENT

SKLENĚNÝ JARMARK                                                                                                                                          
   GLASS FUNFAIR

/04.07./ 



OBSAH                                                                                                                                                 
      CONTENT

SKLENĚNÝ FRANTIŠEK                                                                                                                                    
GLASSY FRANTISEK

/04.10./



OBSAH                                                                                                                                                 
      CONTENT

SKLENĚNÉ PLASTIKY                                                                                                                                         
GLASS SCULPTURES

SUPŠS ŽB                                        /04.07. – 09.08./ 



OBSAH                                                                                                                                                 
      CONTENT

Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě prezentovala skleněné plastiky 
realizované především technologií taveného skla ve formě, ale zastoupené byly také broušené skleněné plastiky a 
objekty kombinované s jinými materiály. Návštěvníci výstavy mohli posoudit kreativitu nejmladší generace budoucích 
sklářů, zhmotnělé do podoby uměleckých artefaktů, jejichž společným jmenovatelem je originalita, nevšednost a 
vyspělé umělecké řemeslo.  
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, která v letošním roce oslavila 95 let od svého založení, byla v roce 1920 
otevřena jako první československá škola, která poukazovala na nutnost vzniku nového kulturního impulsu ve výrobě 
a také na nové cesty uměleckého sklářství. Škola se v dnešní době zaměřuje na rozvoj tradičních technik zpracování 
skla (malování skla, broušení skla, tvarování hutního skla, rytí skla, figurky a bižuterie), ale i na produktový design, 
nevšedním oborem je výuka aplikované chemie a technologii skla.

Exhibition shows works made by students of the Secondary Glass School in Zelezny Brod. The included pieces were 
mainly kiln cast glass sculpture, but also there were cutting glass sculptures and objects combined with other materials. 
Visitors could assess the creativity of younger generation and future glassmakers, whose common denominator is 
originality, distinct style and advanced crafts skills.
This year the Secondary Glass Art School celebrated 95 years since its inception. The school had opened in 1920 as 
the first Czechoslovak school, which pointed to the necessity of a new cultural impulse in industrial glass production 
and define the ways of artistic approach in glassmaking. Nowadays the school focuses on development of traditional 
glass processing techniques (glass painting, cutting, blowing, engraving, figurines and jewelry), but also on product 
design, unusual field is teaching applied chemistry and technology of glass.

SKLENĚNÉ PLASTIKY                                                                                                                                         
GLASS SCULPTURES

/04.07. – 09.08./ 
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http://www.supss.cz/
http://www.supss.cz/
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PAVLÍNA ČAMBALOVÁ (*1986) 

Vystudovala broušení a rytí drahých kamenů na SUPŠ v Turnově a poté umělecké sklo na VOŠS v Novém Boru. 
Zúčastnila se několika sympozií a společných i samostatných výstav. Získala několik ocenění doma i v zahraničí, např. 
v soutěži Řemeslo a umění ve skle, v kategorii Ryté sklo v r. 2012. Od roku 2011 je členkou organizace “The Guild of 
Glass Engravers”. Vyučovala v Bild-Werku ve Frauenau v roce 2011 s Jiřím Harcubou a v roce 2013 samostatně a také 
v „The Studio“ v Corningu s Martinem Rosolem. Od roku 2014 pořádá Školu Jiřího Harcuby a pokračuje tak v tradici 
škol Dominika Bímana, které vedl právě Jiří Harcuba po celém světe. Ve svých skleněných objektech se soustřeďuje 
především na experimentální využití techniky rytí skla, kterou používá v kombinaci s různými materiály. Inspiraci čerpá 
z přírody a každodenních prostých událostí. V současné době pracuje jako rytečka skla u firmy Lobmeyr ve Vídni a 
soukromě se věnuje vlastní výtvarné práci. 

She studied precious stones cutting and engraving at the SUPŠ School Turnov and then art glass at the Higher Glass 
School VOŠ Nový Bor. She had participated in several symposiums, in many group exhibitions and also had few solo 
shows both within national and international grownd. She won several awards both at home and abroad, e.g. in the 
competition Craft and Art in Glass, in the category Engraved Glass in 2012. Since 2011 she has been a member of „The 
Guild of Glass Engravers“. She taught in the Bild-Werk in Frauenau, Germany, in 2011 with Jiří Harcuba and in 2013 
individually, as well as in the Corning Museum of Glass USA, with Martin Rosol. In her glass objects she is focused 
mainly on an experimental employing of the glass engraving technique applied in combination with various materials. 
She is inspired by the nature and the everyday simple events. Currently she is working at the company Lobmeyr in 
Vienna, Austria, and in private she is engaged in her own creative work.

     MOMENT UVNITŘ&VNĚ                                                                                                                                   
MOMENT OUTSIDE&INSIDE

/13.08. – 03.09./ 
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http://www.cambalova.cz/
http://www.cambalova.cz/
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ALENA MATĚJKA (*1966) 

Vystudovala nejprve SUPŠ sklářskou v Kamenickém Šenově. V roce 1997 absolvovala VŠUP v Praze u profesora 
Vladimíra Kopeckého. Během studia na VŠ vykonala stáž na Glasgow Scholl of Art v ateliéru keramiky a porcelánu u 
profesora Archie McCalla. V roce 2005 získala titul Ph.D.. 6 let pracovala v Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze, 
kde se podílela na vývoji tavení barevných skel mikrovlnnou technologií.  V roce 2003 získala pětiměsíční stipendium v 
National Glass Centre a University of  Sunderland, UK. Jako hostující pedagog působila na University of Sunderland a 
v Pilchuck Glass School v USA. Zúčastnila se množství samostatných a skupinových výstav doma i ve světě. Za svou 
práci získala řadu ocenění na soutěžích a přehlídkách. Je zastoupená ve veřejných a soukromých sbírkách po celém 
světě, například v Toyamě,JP, v Dubaji, SAE, v Ebeltoftu, DK, v Kasselu, D, v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze 
a v mnoha dalších místech. Zúčastnila se také řady sklářských a sochařských symposií doma i v zahraničí. Pracuje 
převážně se sklem a kamenem. V tavené plastice pracuje s objekty výjimečných, monumentálních rozměrů. Inspirací 
je jí převážně příroda. 

She studied first the Glass School in Kamenický Šenov. In 1997 she was graduated from the Academy of Arts, Architecture 
and Design in Prague with Professor Vladimír Kopecký. During her university studies she passed a stay at the Glasgow 
Scholl of Art in the studio of ceramics and porcelain with Professor Archie McCall. In 2005 she achieved the PhD 
title. For 6 years she worked at the Institute of Chemical Processes AV ČR in Prague, where she participated in the 
development of coloured glass melting by the microwave technology. In 2003 she got a five months long scholarship 
at the National Glass Centre and University of Sunderland in Great Britain. As a hosting pedagogue she worked at the 
University of Sunderland, UK and in the Pilchuck Glass School in the USA. She participated in numerous individual 
and group exhibitions both at home and abroad. She won many awards in competitions and exhibitions for her works. 
She is represented in public and private collections all over the world, for example in Toyama, Japan, in Dubai, SAE, 
in Ebeltoft, Denmark, in Kassel, Germany, in the Museum of Applied Arts in Prague and in numerous other sites. She 
participated also in many glass and sculpting symposiums both at home and abroad. She works mainly with glass and 
stone. In the mould melted glass she works with objects of exceptional monumental size. Her inspiration is largely the 
nature. 

VÍŘENÍ WHIRL
                                                  /08.09. – 11.10./ 
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http://www.alenamatejka.com/
http://www.alenamatejka.com/
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JITKA SKUHRAVÁ (*1976) 

Vystudovala SUPŠS v Kamenickém Šenově a Akademii umění, architektury a designu v Praze v ateliéru profesora 
Vladimíra Kopeckého. Během studií absolvovala stáže na vysokých uměleckých školách ve Finsku a Maďarsku. 
Po studiích 2 roky pracovala jako vedoucí oddělení rytého skla na SUPŠS v Kamenickém Šenově. Od roku 2007 
pracovala jako designer světelných objektů v architektuře ve firmě Lasvit s.r.o. Zúčastnila se dlouhé řady samostatných 
a skupinových výstav a symposií doma i v zahraničí. Za svou práci získala několik prestižních ocenění, naposledy 
Elle Decore International Design Awards 2011. Podle jejích návrhů byly zhotoveny prostorové světelné instalace pro 
významné architektonické stavby v Hong Kongu, Shenzhenu, Shanghai, Macau a Pekingu v Číně, v Seoulu v Jižní 
Koreji, v Dubaji v SAE, v Londýně v Anglii, v Zurichu ve Švýcarsku a v Paříži ve Francii. V oblasti vlastní tvorby se zabývá 
hutními objekty a broušenými či rytými tvary.

She graduated from the Glass School in Kamenický Šenov and the Academy of Art, Architecture and Design Prague, 
the Professor Vladimír Kopecký´s studio. During studies she had received scholarships at art universities in Finland 
and Hungary. After finishing her studies she worked as the head of the glass engraving department at the SUPŠ Glass 
School Kamenický Šenov for 2 years. Since 2007 she was employed as a designer of lighting objects in architecture 
at the Lasvit s.r.o. company. She participated in a lot of individual and group exhibitions and symposiums both at 
home and abroad. Her works won several prestigious awards, last the Elle Decore International Design Awards 2011. 
Her designs were implemented in spatial lighting installations for significant architectonic projects in Hong Kong, 
Shenzhen, Shanghai, Macao and Beijing in China, in Seoul in South Korea, in Dubai, the SAE, in London, England, 
in Zurich, Switzerland and in Paris in France. Her own artwork is oriented on free hand blown objects and mainly in 
cutting and engraving forms.

VÍŘENÍ WHIRL
                                                  /08.09. – 11.10./ 
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http://www.jitkaskuhrava.com/
http://www.jitkaskuhrava.com/
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PETR STANICKÝ (*1975) 

„Dnes působí jako pedagog na univerzitě ve Zlíně, jeho studijní i tvůrčí cesta k tomuto místu byla neobyčejně pestrá a 
obohacující. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Kurta Gebauera a Mariana Karla, dva roky od 
roku 2005 pak byl na postgraduálním studiu New York Academy of Art. Během studia absolvoval stáže na Edinburgh 
College of Art a na Rhode Island School of Design v USA. Pracoval také v ateliéru Jeffa Koonse, byl v kontaktu s 
Leonidem Lermanem, Ericem Fischlem či Brucem Chao. Vystavuje nejen doma, ale především v zahraničí v New Yorku, 
ve Velké Británii, v Nizozemí či Německu. Ve své tvorbě kombinuje různé materiály a přístupy. Atraktivním materiálem 
je samozřejmě sklo, řada objektů je dřevěných nebo lepenkových, běžně používá i kov, zejména nerez nebo bronz, ale 
také polystyren, hliníkovou folii či papír. Ohniskem jeho tvorby je vysloveně architektonické pojetí uměleckého díla.“
VOMÁČKA, Josef. Recenze: Petr Stanický / Za hranou. In: Česká televize [online]. [vid. 2016-1-11]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1243209-recenze-petr-stanicky-za-hranou

„Nowadays he has been teaching at the University in Zlin, but his studies and creative journey to this point has been 
varied and rewarding. He studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague with Kurt Gebauer and 
Marian Karel, two years after 2005, he was on undergraduate training in New York Academy of Art. During his studies, 
he received scholarships to study at the Edinburgh College of Art, UK and Rhode Island School of Design, USA. He 
also worked in the studio of Jeff Koons and has been in contact with Leonid Lerman, Eric Fischl and Bruce Chao. He 
has been exhibiting not only at home but also abroad in New York, Great Britain, the Netherlands and Germany. In 
his work he often combines a variety of materials and approaches. The attractive material is obviously glass, however 
many objects are made of wood, cardboard, stainless steel or brass, but also styrofoam, aluminum foil or paper. The 
focus of his work is decided to an architectural concept of art.“
VOMÁČKA, Josef. Recenze: Petr Stanický / Za hranou. In: Česká televize [online]. [vid. 2016-1-11]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1243209-recenze-petr-stanicky-za-hranou

VÍŘENÍ WHIRL
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MARTIN JANECKÝ (*1980) 

Martin Janecký zahájil svou kariéru už jako třináctiletý, přičemž ho zajímaly převážně metody sochařské modelace, 
kterým se věnoval v České Republice. Ve dvaceti letech již pracoval pro přední sklářské umělce a designéry po celém 
světě. Působil jako jako instruktor, hostující umělec, a gaffer na několika sklářských školách, včetně studia, řemeslnické 
školy v Penland a sklářské škole v Pilchuck.

Martin Janecky began his career with glass at the age of 13 and later explored sculpting methods in the Czech 
Republic. By the time he was 20, he was employed by leading artists and designers around the world to assist and to 
execute specific works. Janecky has served as an instructor, visiting artist, and gaffer at several glassmaking schools, 
including The Studio, Penland School of Crafts, and Pilchuck Glass School.

NOVÉ CESTY SKLÁŘSKÉHO                                     
  SOCHÁNÍNEW WAYS IN   
     GLASS SCULPTING

                          /13.07. – 24.07./ 
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http://martinjanecky.com/
http://martinjanecky.com/
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PATE DE VERRE
                               /27.07. – 31.07./ 

ANNE PETTERS (*1978) 

Je především multi-mediální umělkyní se silným zázemím v oblasti skla. Absolvovala na Institutu keramiky a skla, 
Hoehr-Grenzhausen, v Německu a dále pokračovala ve studiu MFA na Alfred University v New Yorku. Narodila se 
v Drážďanech v roce 1978 a vyrůstala v Německé demokratické republice. Její práce a projekty jsou vystavovány v 
muzeích a institucích v Evropě a v USA. Často pracuje a učí na mezinárodní úrovni.

She is a multi media artist with a strong background in glass. She received a Diploma in Fine Arts from the Institute for 
Ceramics and Glass Art, Hoehr-Grenzhausen, Germany and a MFA from Alfred University, New York. Born in Dresden 
in 1978 she grew up in the German Democratic Republic. Anne is showing work in glass museums and art institutions 
in Europe and the USA. She works and teaches internationally.
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http://www.annepetters.com/
http://www.annepetters.com/
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COLD CONSTRUCTION
                               /13.07. – 17.07./ 

MARTIN ROSOL (*1956) 

Žije a pracuje v USA. Rosolovy práce se vyznačují elegancí a vysokým stupněm řemeslné dokonalosti. Jeho práce 
se skládají z více dílů, které přesně vybrušuje z bloků křišťálového skla a potom je spojuje do architektonických 
geometrických forem. V poslední době pracuje s barevnými pigmenty, které jsou vmíchány do spojovacího lepidla.
V roce 1981 obdržel Bavorskou státní cenu v Mnichově. Nejprve v roce 1986 emigroval do Rakouska a o dva roky 
později odcestoval do USA. Jeho práce se nacházejí ve významných sbírkách v USA a v cizině. Například ve Philadelphii, 
Corningu, Bostonu, Kanazavě a v Brně. V roce 2007 realizoval design pro Steuben Glass v Corningu. Věnuje se také 
výuce a pravidelně učí ve Studiu Corning, také společně s Pavlem Novákem.

 He lives and works in USA.  Rosol’s works are characteristic for their elegance and a high degree of craftsmanship. His 
works are usually made from more parts, which he perfectly grinds from blocks of crystal glass and then he connects 
them into architectural geometric forms. Recently he works with color pigments, which are mixed into connecting glue.
In 1981 he received Bavarian State Award in Munich. Firstly in 1986 he  emigrated to Austria and two years later he went 
to USA. His works are located in notorious collections in USA and in foreign countries. For example in Philadelphia, 
Corning, Boston, Kanazawa and in Brno. In 2007 he realized design for Steuben Glass in Corning. He is dedicated to 
teaching and regurarly teaches in Studio Corning together with Pavel Novák.

w
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http://www.cmog.org/bio/martin-rosol
http://www.cmog.org/bio/martin-rosol
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COLD CONSTRUCTION
                               /13.07. – 17.07./ 

PAVEL NOVÁK (*1974) 

Vystudoval Vyšší odbornou sklářskou školu v Novém Boru, kde také později pracoval jako učitel broušení skla. Přestěhoval 
se do USA v roce 2000 a v současnosti žije a pracuje v New Jersey. Během let v USA pracoval pro různé sklářské 
umělce a studia. Věnuje se lektorské činnosti a společně s Martinem Rosolem pravidelně učí ve Studiu v Corningu. Učil 
také V PGC v Pittsburghu a na Tyler school of Art ve Philadelphii. Je zastoupený v mnoha sbírkách a galeriích v USA  
a také v Baccarat ve Francii. Zúčastnil se výstav například v Baltimore, Palm Beach, Denveru, New yorku, Chicagu, 
Charlestonu aj. Za svou práci získal několik ocenění. Například v roce 2011 Award of Excelence v Baltimoru, Best in 
Show v Bethesda a Award of Excellence v Rochesteru v NY.

He studied SUPŠ Glass school in Nový Bor, where he also worked as teacher of glass grinding. He moved to USA in 
2000 and currently lives and works in New Jersey, where he creates jewels and glass objects. During his time spent in 
USA, he worked for various glassworking artists and studio. He is also dedicated to his instructor activity and together 
with Martin Rosol regurarly teaches in Studio in Corning. He taught in PGC in Pittsburgh and at Tyler school of Art in 
Philadelphia. He is represented in many collections and galleries in USA and also in Baccarat in France. He participated 
in exhibitions in Baltimore, Palm Beach, Denver, New York, Chicago, Charleston etc. For hsi work he received several 
awards. For example in 2011, he received Award of Excelence in Baltimore, Best in Show in Bethesda and Award of 
Excellence in Rochester in NY.
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http://www.pavelnovakglass.com/
http://www.pavelnovakglass.com/
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BARVA, SVĚTLO A FORMA
    COLOR, LIGHT AND FORM

                           /03.08. – 14.08./ 

HEIKE BRACHLOW 

Získala BcA. na Univerity of Wolverhampton a MgA. A PhD. na Royal College of Art v Londýně, e svém výzkumu 
studovala barvu, formu a světlo v materiálu sklo. Především se věnuje své studiové tvorbě a často učí například ve 
studiu v Corning Museum of glass, Penland School of Crafts a Pilchuck Glass School. Její práci je možné naleznout 
v Glasmuseum Hentrich, European Museum for Modern Glass a National Museums Scotland a dalších soukromých 
sbírkách. Vyhrála Jerwood Maker’s Open Award v roce 2011 a umístila se druhá v East-West Award v roce 2014.

She received her BA from the University of Wolverhampton and her MA and PhD from the Royal College of Art in 
London, studying colour, form, and light in solid transparent glass. She has been working as a studio artist and 
educator for a decade, teaching at the Studio of the Corning Museum of glass, Penland School of Crafts, and Pilchuck 
Glass School. Her work can be found in the Glasmuseum Hentrich, the European Museum for Modern Glass, and the 
National Museums Scotland, in addition to other collections worldwide. She won the Jerwood Maker’s Open Award in 
2011 and placed 2nd in the East-West Award in 2014.
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http://www.heikebrachlow.com/
http://www.heikebrachlow.com/
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„CONSTRUCTHATON“
                              /22.07. – 07.08./ 

ROB STERN (*1968)

Získal BFA ze tvarování skla na San Francisco State University v Kalifornii. Ve stejné době se vyučil pod vedením 
mnoha sklářů a pracoval ve sklárně John Lewis glass casting facility v Oaklandu v Kalifornii po dobu 5 let. Navštěvoval 
Pilchuck Glass School ve Stanwoodu. Jako student, T.A., sklářský mistr, učitel a designer spolupracoval s mnoha 
prvotřídními umělci a mistry. Rob žil a pracoval jako mistr také v České Republice v letech 1993–95 ve sklářském studiu 
Petra Novotného. Rob získal MFA na University of Miami kde poté zůstal 7 let. V té době založil Rob Stern Glass Inc., 
kde od roku 2003 on a jeho tým v současné době tvoří originální práce a mezinárodní zakázky. Od roku 2011 učí jako 
prozatímní profesor na University of Texas at Arlington a současně také vyučuje kurzy na univerzitách a školách po 
celém světě.

He gained a BFA in sculpture/glass from San Francisco State University, CA. During that time he apprenticed under 
numerous glass masters and worked at John Lewis glass casting facility in Oakland, CA for 5 years. He has been 
attending Pilchuck Glass School in Stanwood, WA. He has worked with many of the top artists and masters in the field 
as a student, T.A., Gaffer, teacher and designer. Rob lived and worked training as a master in the Czech Republic from 
1993–95 in the studios and factory of Petr Novotny. Rob Received an MFA from the University of Miami, FL. and went 
on to run the program there for 7 years. During that time he established Rob Stern Glass Inc. in 2003. Rob served as an 
interim Proffessor at the University of Texas at Arlington, TX. In 2011 and continues to teach workshops at universities 
and schools internationally.

w
w
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http://robsternartglass.com/
http://robsternartglass.com/
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FOTOGRAFOVÁNÍ SKLA      

                   

MIROSLAV VOJTĚCHOVSKÝ (*1947)

Vyučený fotograf, absolvent Střední průmyslové školy grafické v Praze. Poté vystudoval obor fotografie na FAMU. Od roku 2007 je 
držitelem titulu QEP vydávaného Evropskou asociací profesionálních fotografů. Od konce šedesátých let pracoval jako nezávislý 
výtvarník, převážně specializovaný na dokumentaci uměleckého studiového skla a propagaci produkce českého a slovenského 
sklářského průmyslu. Souběžně s výtvarnou prací externě vyučoval na katedře fotografie FAMU, následně působil na American 
University ve Washingtonu, DC. Habilitoval se v roce 1993 na základě studie Metodologie vysokoškolské umělecké výuky a 
v roce 1997 byl jmenován historicky prvním profesorem pro obor Umělecká fotografie v českém vysokoškolském systému. 
Aktuálně působí v A&RF na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, na Soukromé vyšší odborné a umělecké škole 
“Orange Factory” v Praze, na Metropolitní univerzitě v Praze a vyučuje na pražské pobočce American University, Washington, 
DC. V roce 2007 byl Asociací profesionálních fotografů ČR jmenován Osobností fotografie za dlouholetý přínos oboru.

He trained as a photographer, graduated from the Secondary School of Graphic Arts in Prague. Then he studied photography 
at FAMU. From 2007 he holds QEP issued by the European Association of Professional Photographers. Since the late sixties 
he worked as a freelance artist, mainly dedicated to documentation of the glass studio production and promotion of Czech and 
Slovak glass industry. Continually with his art work, he had taught externally at the Department of Photography at FAMU, then 
worked at the American University in Washington, DC. He had habilitated in 1993 based on the study of art college education 
and methodology, in 1997 was nominated as the first professor of Artistic Photography in the Czech academic field. Currently 
active in A&RF at the Faculty of Art and Design, University of Ustí nad Labem, on private college and art school „Orange 
Factory“ in Prague, at the Metropolitan University in Prague, and he teaches at the Prague branch of the American University, 
Washington, DC. In 2007, the Association of Professional Photographers of the Czech Republic awarded him as “Personality 
of photography field with a long-term contribution to the industry”.
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FOUKÁNÍ SKLA
                   

MICHAL ORLÍK (*1975)

Poprvé si fouknul do skla, když mu bylo třináct let, následně pokračoval v učení na sklářském učilišti v Sázavě doplněné 
o praxi v prestižní firmě Moser a. s. v Karlových Varech. Po ukončení studií se specializoval na foukání velkých aparatur v 
sázavských sklárnách Kavalier. V roce 2004 vytvořil Guinessový rekord obří lahve na víno spolu se sklářským umělcem 
Charliem Pariotem a začíná spolupracovat na extrémních projektech s firmou Bohemia Machine.

He blew glass for the first time when he was thirteen years old, later he studied at the glass training centre in Sazava supplemented 
by the practice in a company Moser in Karlovy Vary. After completing his studies, he specialized in blowing large scale glass in 
glassworks Kavalier. In 2004 he participated in creation of Guinness record giant wine bottle with a glass artist Charlie Parriot 
and starts to work in extreme projects with Bohemia Machine. 
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GLASS LAB SESSION focus mainly on research 
and development of new techniques for glass 
processing through experiment and play with the 
material. It seeks to expand the boundaries of 
existing industrial glass processing and transfer it 
to artistic creation in the new sense and perception. 
The emerging artists expands further possibilities of 
self-presentation and workshop capacity utilization 
Glass Art Centre in Sazava and their subsequent 
implementation among professionals.
GLS´15 was held thanks to the support from 
companies Crystal BOHEMIA a.s. Poděbrady, AGC 
Flat Glass Czech a.s. Teplice, RONA a.s. Lednické 
Rovné and Glassworks Janštejn, s.r.o.. Also thanks 
to all the participants and the entire work team.

SKLENĚNÁ  LABORATOŘ se orientuje na výzkum 
a vývoj nových technik zpracování skla formou 
experimentu a hry s materiálem. Snaží se rozšířit 
hranice dosavadního zpracování industriálního skla 
a přenést je do umělecké tvorby v novém smyslu 
a nazírání. Rozšiřuje sklářským výtvarníkům další 
možnosti sebeprezentace a využití dílenských 
kapacit Centra sklářského umění i jejich následnou 
implementaci mezi odbornou veřejnost. 
GLS´15 proběhlo díky podpoře od společností 
Crystal BOHEMIA a.s. Poděbrady, AGC Flat Glass 
Czech a.s. Teplice, RONA a.s. Lednické Rovné a 
Sklárny Janštejn, s.r.o.. Také díky všem účastníkům 
a celému pracovnímu týmu.

GLASS LAB
SESSION ´15



PROGRAMME
 GLASS LAB SESSION
 SLIDE JAM
 GLASS LAB EXHIBITION
ARTISTS
 JAKUB PETR 
 CLAUDIA VIRGINIA VITARI
 VICKY HIGGINSON
 IRENA CZEPCOVA
 JESSE GÜNTHER
 MARIA KOSHENKOVA
 NICOLETA AUERSPERG
 PAVEL KOPRIVA
 VERENA SCHATZ
STUDENTS
 DONNA MIA
 VENDULKA PRCHALOVA
 KRISTINA LIGACOVA
 PATRICIA SICHMANOVA
ASSISTANTS
 DAVID YULE
 WILLIAM JAMES CRELLIN

GLASS SUMMER ´15

GLASS ART CENTRE

PROGRAM
 SKLENĚNÁ LABORATOŘ
 SLIDE JAM
 GLASS LAB VÝSTAVA
UMĚLCI
 JAKUB PETR 
 CLAUDIA VIRGINIA VITARI
 VICKY HIGGINSON
 IRENA CZEPCOVÁ
 JESSE GÜNTHER
 MARIA KOSHENKOVA
 NICOLETA AUERSPERG
 PAVEL KOPŘIVA
 VERENA SCHATZ
STUDENTI
 DONNA MIA
 VENDULKA PRCHALOVÁ
 KRISTINA LIGAČOVÁ
 PATRICIA ŠICHMANOVÁ
ASISTENTI
 DAVID YULE
 WILLIAM JAMES CRELLIN

SKLENĚNÉ LÉTO ´15

CENTRUM SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ
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  SKLENĚNÁ LABORATOŘ
     GLASS LAB SESSION

                           /23.11. – 27.11./ 
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     GLASS LAB EXHIBITION
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JAKUB PETR

Pochází z centra sklářské produkce, z kraje kolem Železného Brodu, kde navázal na tvorbu svého otce, skláře Zdeňka 
Petra. Studoval v ateliéru Sklo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, vedený profesorem Vladimírem Kopeckým 
a později Rony Pleslem. Staví své objekty především na inovativních technologických a výrobních postupech. Pomocí 
odstředivé síly dociluje výroby elegantních a pouze kinetickým pohybem formovaných skleněných objektů. Pohyb a 
interakce hraje v jeho díle nedílnou roli, což můžeme vidět v jeho umělecké instalaci Toroid či v objektu Microwave 
plasma lighting. 

He comes from the center of glass production from the region around Zelezny Brod. He studied at the glass studio at 
the Academy of Applied Arts in Prague, under supervision of professor Vladimir Kopecky and later by Rony Plesl. He 
create his objects primarily based on innovative technologies and specific manufacturing processes. By centrifugal force 
he had achieved the production of elegant and only kinetic motion molded glass objects. Movement and interaction 
plays integral role in his work, which can be seen in his art installation Toroid or in object Microwave Plasma lighting.

w
w
w

http://jakubpetr.com/
http://jakubpetr.com/
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CLAUDIA VIRGINIA VITARI
Studovala na vysoké škole umění a designu Burg Giebichenstein v německém Halle an der Saale, kde absolvovala 
v roce 2004 ateliér malby a grafiky u prof Ulrich Reimkasten. Její práce se zaměřuje na analýzu vztahu mezi 
jednotlivcem a společností. Poslední projekty jsou především založeny na komplexním zkoumání institucí: ty doprovází 
grafická dokumentace, která prezentuje konfrontaci mezi jednotlivými příběhy osob a danou institucí. Projekt 
„PERCORSOGALERA“ (2009) byl realizován v turínské věznici, další projekt „Le Citta Invisibili“ (2012), realizovaný v 
Barceloně ve spolupráci s „Radio Nikósie“, což je první rozhlasová stanice řízená lidmi s duševními onemocněními. V 
současné době žíje a pracuje v Berlíně, kde zkoumá aktuální problematiku imigrace v Evropě. Je reprezentována galerií 
Berlinartprojects (Berlin) a Raffaella De Chirico Arte Contemporanea (Turín).

She studied at Burg Giebichenstein, Hochschule fuer Kunst und Design (University for Art and Design), in Halle an 
der Saale, Germany, where she graduated in 2004 in painting and graphics with Prof. Ulrich Reimkasten. Her work 
is focused on the analysis of the relationship between the individual and society. Her last projects are based on a 
study of total institutions: a graphic documentation evoking a confrontation between single stories and the institution. 
“PERCORSOGALERA” (2009) was realized inside Turin‘s penitentiary and “Le Città Invisibili” (2012) in Barcelona in 
collaboration with “Radio Nikosia”, the first Spanish radio organized by people who have been diagnosed with mental 
diseases. She is currently working in Berlin, investigating the current issue of migration in Europe. The artist is represented 
by the galleries Berlinartprojects (Berlin) and Raffaella De Chirico Arte Contemporanea (Turin).

w
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http://www.claudiavitari.com/
http://www.claudiavitari.com/
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VICKY HIGGINSON
Sklářská výtvarnice, žijící a pracující v Edinburghu. Začala pracovat se sklem již během studia 3D designu a pokračovala 
v magisterském studiu v ateliéru skla na univerzitě v Sunderlandu ve Velké Británii. Od té doby pracuje jako nezávislá 
umělkyně a vystavuje na národní i mezinárodní úrovni. Získala ocenění včetně Student Award v roce 2012 British Glass 
Biennale, The Edinburgh Craft Makers Award (2013 a 2014) a aktuálně obdržela stipendium od Creative Scotland’s 
Emerging Artist Bursary pro celoroční tvorbu. Absolvovala řadu kurzů s renomovanými sklářskými výtvarníky včetně 
Richarda Marquis a Roba Sterna a také pracovala s Richardem Slee, Timem Shaw a bratry De La Torre. Vicky Higginson 
byla vybrána pro umělecké rezidence v Edinburgh College of Art a North Lands Creative Glass ve Skotsku.

She is a hot-glass artist, living and working in Edinburgh. She began working in glass during her degree in 3D Design 
and went on to complete a Masters in Glass at the University of Sunderland. She has since been working as an 
independent artist, exhibiting nationally and internationally. She has won awards including the Student Award at the 
2012 British Glass Biennale, The Edinburgh Craft Makers Award (2013 & 2014), and is the current recipient of Creative 
Scotland’s Emerging Artist Bursary. She has taken courses with renowned glass artists including Richard Marquis and 
Rob Stern and has worked with international artists including Richard Slee, Tim Shaw and the De La Torre brothers.  
She is currently Artist in Residence at the Edinburgh College of Art and will be undertaking a residency at North Lands 
Creative Glass, Scotland. 

w
w
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http://www.vickyhigginson.com/
http://www.vickyhigginson.com/
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IRENA CZEPCOVÁ

Vystudovala magisterský program v ateliéru Sklo u Doc. ak. mal. Ilji Bílka na Fakultě umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Během studia absolvovala zahraniční stáže v Polsku na Akademia Sztuk 
Pięknychim Jana Matejki w Krakowie a v Maďarsku na University of Pécs, Faculty of Music and Visual Arts. V roce 
2012 získala stipendium pro pracovní pobyt u Jeffreyho Sarmienta na University of Sunderland ve Velké Británii. V roce 
2014 obdržela rezidenci Emerging Artist v Pilchuck Glass School. Její tvorba se vyznačuje experimentem se sítotiskem, 
recyklací a uměním stavování nejrůznějšího skleněného materiálu doplněného o tubulární světelný zdroj.

She completed her Master degree in Glass studio at the Faculty of Art and Design, University of Jan Evangelista 
Purkyne in Usti nad Labem. During her studies she attended internships in Poland Akademia Sztuk Pięknychim Jan 
Matejko in Cracow and in Hungary at the University of Pécs, Faculty of Music and Visual Arts. In 2012 she receive a 
scholarship for a training with Jeffrey Sarmiento at the University of Sunderland in the UK. In 2014 she was awarded 
with the Emerging Artist residency at Pilchuck Glass School. Her creation is characterized by experiment with screen 
printing, recycling and art of melting various glass materials accompanied by a tubular light source.

w
w
w

http://irczepcova.blogspot.cz/
http://irczepcova.blogspot.cz/
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JESSE GÜNTHER

Absolvoval Národním vysokou školu umění a designu v Dublinu v roce 2013. Za diplomový projekt ‘Biomorphic Hybrids’, 
kde kombinuje foukané sklo a kov, vyhrál první cenu v soutěži “Sculpture in context” botanické zahrady v Dublinu. 
Následně obdržel stipendia do Corning Museum of Glass, Pittsburgh Glass Centre and Pilchuck Glass School. Jesse 
Günther zkoumá filozofickou a estetickou reprezentaci přírodního světa a jeho procesů. Skulptury často kombinují řadu 
médií, včetně foukaného skla, dřeva, kovu či neonu, která odráží a spojují různé prvky jeho průzkumů přírodního mikro 
světa. V současné době spolupracuje s Berlin Glas e.V., tvoří a žije v německém Berlíně.

He received his diploma at the National College of Art and Design in Dublin in 2013. The degree project ‘Biomorphic 
Hybrids,’ made from blown glass and steel, won a prize in “Sculpture in context” at the Botanic Gardens in Dublin. 
After this he was awarded scholarships to the Corning Museum of Glass, Pittsburgh Glass Centre and Pilchuck Glass 
School.He explores the philosophical and aesthetic notions of the natural world and its processes. His sculptures are 
made with a variety of media, including hot-glass, wood, metal, and neon, which reflects and connects the various 
strands of his investigations. Currently he is involved with Berlin Glas e.V. and working and living in Berlin, Germany. 

w
w
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http://www.jessegunther.com/
http://www.jessegunther.com/
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MARIA KOSHENKOVA
Narodila se a vyrůstala v ruském Petrohradě. Získala magisterský titul na Státní akademii umění a designu v Petrohradě 
a následně studovala na Dánské královské akademii výtvarného umění v Kodani, a dále na Kalmar University ve 
Švédsku a v ateliéru skla na Bornholmu v Dánsku. V současné době žije a pracuje v Kodani.
Její postoj ke sklu je založen na dvou kulturních vlivech: Ruský, kde vyrůstala jako dítě a skandinávský, kde vyrostla 
jako umělec. Její umělecký vývoj prošel několika fázemi – přes optické formální díla až ke konceptuálním pracím včetně 
instalací zahrnujících řadu jiných médií jakými jsou site specific instalace, zvukové interaktivní instalace či kresby a 
asambláže. Od roku 2005 vystavuje své práce v mezinárodním měřítku, včetně velkých výstav současného skla a 
mezinárodních výstav výtvarného umění.

She was born and raised in St. Petersburg, Russia. Currently living and working in Copenhagen. She received her MA 
degree at the St. Petersburg State Art and Industry Academy and attended the Royal Danish Academy of Fine Art in 
Copenhagen, Kalmar University, Sweden and a glass course on the island of Bornholm, Denmark.
Her attitude towards glass is based on both of hers cultural backgrounds: Russian where she grew up and Scandinavian 
where she have been shaped as an artist. Through her artistic development – She went from optical formal pieces to 
conceptual installation works including other media apart from glass such as site specific landscape works, sound 
installations, drawings and assemblage. Since 2005 she had exhibited her works internationally, including major 
exhibitions of contemporary glass and International Fine art exhibitions.

w
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http://mariakoshenkova.com/
http://mariakoshenkova.com/
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NICOLETA AUERSPERG
Narodila se v Buenos Aires, ale už jako dítě se přestěhovala do hlavního města Rakouska, kde dnes žije a pracuje. Od 
roku 2010 studuje v ateliéru TransArts na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové ve Vídni. Její práce se soustředí s velkým 
zájmem na vlastnosti materiálů, které v sobě nesou určitý potenciál, materiály, které mění svou formu a skupenství. 
Jako průzkumník, sonduje meze daného materiálu. Pokus a omyl je základním prvkem práce Nicolety Auersperg.
Občas formuje materiál, a nutí jej do nepřirozeného tvaru, jindy vytváří zkušební stroje, v kterých se materiál stává 
protagonistou při tvorbě své vlastní nové formy. Materiál sklo vždy umělce zajímal a díky získanému stipendiu v roce 
2013 do ateliéru skla na Gerrit Rietveld Academii v Amsterdamu, nachází Nicoleta inspiraci také v procesu foukání skla.

She was born in Buenos Aires, but already as child had moved to capital of Austria where she nowadays lives and 
works. She studies in the TransArts class at the University of Applied Arts in Vienna since 2010. Her work reveals 
a strong interest in materials, which hold a certain potential in themselves, materials which change their form and 
condition. Akin to an explorer, she probes their limits. Trial and error is an essential element of her work. At times she 
moulds the material, forcing it into shape, at other times she constructs trial machines, in which the material becomes 
the protagonist in the creation of its own form. The material glass always interested the artist and since her exchange 
semester in the Glasdepartment at the “Gerrit Rietveld Academie“ in Amsterdam she finds inspiration in the process 
of glassblowing.

w
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http://www.nicoletaauersperg.com/
http://www.nicoletaauersperg.com/
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PAVEL KOPŘIVA

„Pavel Kopřiva vytváří multimediální objekty a instalace, pracuje též s fotografií, videoartem. Jeho práce charakterizuje 
konceptuální přístup. Zajímá se o různé technologie a design, jejichž metody posouvá do kontextu výtvarného umění. 
Jeho objekty a instalace vycházejí ze zkušenosti s postindustriální a posttotalitní společnosti. Je glosátorem sociálních 
jevů a událostí, které ve svém díle zpracovává s ironickou distancí. Je mistrem fikce a mystifikace.“
RAIMANOVÁ, Ivona. Pavel Kopřiva. In: Artlist [online]. [vid. 2016-1-1]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/en/pavel-kopriva-100395/

„Pavel Kopřiva creates multi-medial objects and installations, while also working with photography and video art. His 
work is characterised by a conceptual approach. Kopřiva’s interest lies in various technologies and designs whose 
methods he shifts into a fine-art context. His objects and installations are derived from experience with a post-industrial 
and post-totalitarian society. He comments on social phenomena and events that he works into his work with an ironic 
distance. He is a master of fiction and mystification.“
RAIMANOVÁ, Ivona. Pavel Kopřiva. In: Artlist [online]. [vid. 2016-1-1]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/en/pavel-kopriva-100395/ 

w
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http://www.pavelkopriva.name/
http://www.pavelkopriva.name/
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VERENA SCHATZ

Narodila se a vyrůstala v Rakousku. Po absolvování střední školy započala cestu světem skla. Studovala na Královské 
dánské akademii výtvarných umění a škole designu v Bornholmu, následně obdržela stipendia pro studijní návštěvu 
Penland School of Craft nebo Corning Museum of Glass v USA. V roce 2015 získala magisterský diplom v ateliéru 
skla na Institutu výtvarných umění, Höhr-Grenzhausen v Německu, kde v současné době také pracuje a žije. Její práce 
se soustředí na transformační procesy, jakými jsou hmotné, vizuální a pomyslné. Kvalita skleněného materiálu jí dává 
možnost vyjádřit ve svých dílech neviditelnost a zkreslení našeho vědomí.

She was born in Austria where she also grown up. After receiving her graduation she start her journey through the 
glass world. She had studied at The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design, Bornholm in Denmark, 
in meanwhile she had received scholarships to visit Penland School of Craft or Corning Museum of Glass in USA. In 
2015 she received her master degree at Institute for Fine Art, glass class, Höhr-Grenzhausen, Germany, where she 
nowadays work and lives. Her work is significant with the transformational processes such as substantial, visual and 
notional. The outstanding quality of the glass material gives her the range to express invisibility and distortion of our 
consciousness.

w
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http://www.verenaschatz.com/
http://www.verenaschatz.com/
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UMPRUM PRAHA
w
w
w

VENDULKA PRCHALOVÁ

DONNA MIA

https://www.umprum.cz/web/cs/uzite-umeni/sklo
https://www.umprum.cz/web/cs/uzite-umeni/sklo
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