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The Prague Gallery of Czech Glass founded the Stanislav Libenský Award eight years 
ago with the goal of supporting young, recently graduated artists dealing with glass 
in presenting their works in an international context. All of these are final works 
by master’s or bachelor’s degree students.This exhibition is a tribute to Stanislav 
Libenský, who is a glass legend along with Jaroslava Brychtová. Congenially they 
artistically developed the technique of mould melting glass, a process which they 
infused with artistic emphasis, monumentality and timelessness. Their works are 
exhibited in museums and galleries the world over. Aside from making his own 
work, Stanislav Libenský also taught at the Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague, and was the director and a teacher at the Secondary School of 
Glassmaking in Železný Brod, where he also lived and created for most of his life. 
This award and the subsequent two-month exhibition aim to emphasize not only the 
diverse and fresh approaches to working with glass but also the process by which 
glass objects are created, combining craftsmanship and artistic paradigms. Thus it 
provides a comprehensive survey of what is going on in the field of glasswork in the 
academic world, while also offering the lay public the opportunity to see the best 
graduate works of contemporary glasswork in one place and to compare the great 

Pražská galerie českého skla založila Cenu Stanislava Libenského před osmi lety 
s cílem podpořit mladé, čerstvě vystudované umělce věnující se sklu v prezento-
vání jejich děl v mezinárodním kontextu. Jedná se vždy o absolventské práce stu-
dentů magisterského nebo bakalářského studia.
Výstava je poctou Stanislavu Libenskému, který je společně s Jaroslavou 
Brychtovou sklářskou legendou. Kongeniálně umělecky rozvinuli techniku tavení 
skla ve formě, které dokázali dát umělecký důraz, monumentalitu a nadčasovost. 
Jejich díla jsou vystavena v muzeích a galeriích po celém světě. Kromě vlastní 
tvorby Stanislav Libenský vyučoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
a byl ředitelem a pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské 
v Železném Brodě, kde také trvale žil a tvořil po většinu svého života. 
Tato cena a následující dvouměsíční výstava si klade za cíl zdůraznit nejen pestré 
a neotřelé přístupy v práci se sklem, ale především samotný proces vzniku skle-
něných objektů, v němž se snoubí řemeslné i umělecké pojetí. Přináší tak uce-
lený přehled o tom, co se právě děje v oblasti skla na akademické půdě, a záro-
veň nabízí laické veřejnosti možnost na jednom místě zhlédnout ta nejlepší 

Kateřina Čapková
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absolventská díla současné sklářské tvorby a porovnat velkou kulturní rozmanitost 
vystavujících umělců. Každé dílo tak nese svůj vlastní příběh, svou vlastní minu-
lost. Prezentují se tu rozličné tvůrčí principy, úvahy o materiálu a inspirační zdroje, 
s nimiž objekty vznikaly.
Každý rok se do soutěže hlásí stále větší počet uchazečů, a to nejen z rozličných 
míst světa – letos tomu je například  poprvé z Guatemaly – ale i z rozličných škol, 
např. letošní nováček – České vysoké učení technické v Praze. Zastoupeni jsou 
tradičně vystavující z Velké Británie nebo Německa a školy, jako je Eugeniusz 
Geppert akademie umění a designu v polské Vratislavi nebo Toyama City Institute 
v Japonsku. Celkem je vystaveno 36 objektů umělců 18 národností.
V porotě letos zasedají významní odborníci z oboru skla – Helena Koenigsmarková, 
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Maja Heuer, zakladatelka a ředi-
telka švédského sklářského centra The Glass Factory, Erika Tada, japonská sklářka 
a pedagožka působící ve Spojených státech a v Japonsku, Charlie Parriott, ame-
rický sklářský umělec věnující se od r. 1972 vlastní i komerční tvorbě a Petr Nový, 
hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Odborným garantem 

cultural diversity of the exhibiting artists. Each work contains its own story, its 
own past. On view here are highly different creative principles, approaches to the 
material and sources of inspiration that led to the creation of these objects.
The number of applicants continues to rise every year, and not just from different 
parts of the world – this year saw our first applicant from Guatemala – but also 
from different schools, for example a new entrant this year was the Czech Technical 
University in Prague. Also represented are traditional artists from the UK and 
Germany, as well as schools like the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design 
in Wroclaw, Poland or the Toyama City Institute in Japan. Altogether there are 36 
objects on display from artists of 18 nationalities.
The jury this year includes important experts in the field of glass – Helena 
Koenigsmarková, director of the Museum of Decorative Arts in Prague, Maja Heuer, 
founder and director of Swedish glass centre The Glass Factory, Erika Tada, Japanese 
glassworker and teacher in the United States and Japan, Charlie Parriott, American 
glass artist producing both artistic and commercial work since 1972, and Petr Nový, 
head curator at the Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou. The 
expert guarantor of the project is Milan Hlaveš, head of the collection of glass, 
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projektu je Milan Hlaveš, vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu v UPM. 
První cenou je třítýdenní pobyt ve sklářské škole Pilchuck Glass School v USA 
a druhou cenou je stáž ve sklárně Ajeto v Novém Boru a Lindavě v České repub-
lice. Zvláštní cenou je  čtrnáctidenní stáž a účast na workshopech v Corning 
Museum of Glass v USA. 
Výstava se koná každý rok na jiném místě, díky kterému má vždy jinou atmosféru, 
jiného ducha. Letošní výstavní prostory v Centru současného umění DOX jsou 
nadmíru odpovídající charakteru této soutěže a snaze Pražské galerie českého skla 
podpořit mladé umělce. Velmi se vážíme možnosti zde vystavovat.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří s námi na přípravě letošního ročníku 
spolupracovali, a pomohli nám tak opět zrealizovat největší a jedinou přehlídku 
prací čerstvých absolventů na světě. V neposlední řadě děkuji všem vystavujícím, 
kteří měli odvahu se do soutěže přihlásit a stali se tak součástí velkolepé sklářské 
události podzimu 2016 v Praze.
Kateřina Čapková
ředitelka Pražské galerie českého skla

ceramics and porcelain at the Museum of Decorative Arts in Prague (UPM). 
First prize is a three-week stint at the Pilchuck Glass School in the USA, and second 
prize an internship at the Ajeto glassworks in Nový Bor and Lindava in the Czech 
Republic. EN Special prize is a two weeks internship and attending workshops in the 
Corning Museum of Glass in the USA.
Every year the exhibition is held at a different venue, thanks to which there is always 
a different atmosphere, a different spirit. This year’s exhibition space at the DOX 
Centre for Contemporary Art is exceedingly appropriate for the character of the 
competition and the efforts of the Prague Gallery of Czech Glass to support young 
artists. We greatly appreciate the opportunity to exhibit here.
In conclusion I would like to thank all those who helped prepare this 
year’s competition and thereby helped us once again realize the largest and only 
showcase of works by new graduates in the world. Last but not least I would like 
to thank all the exhibitors who had the courage to enter the competition and thus 
become part of this spectacular glass art event in autumn 2016 in Prague.
Kateřina Čapková
Director of the Prague Gallery of Czech Glass
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Since the Stanislav Libenský Award was established, I have always been amazed 
by Ms Jaroslava Brychtová, who signed off on using only her partner‘s name, even 
though their work was a lifelong symbiosis…but that‘s just how women in art 
are – generous (the truly great ones!). 
Curiously enough, we didn‘t go over glass when I was studying art history at 
the Faculty of Arts; indeed we passed over applied art entirely. I only began to 
understand glass as a material after starting at the museum, first in its manifold 
stylistic transmutations in everyday objects and then gradually as a material that 
serves to formulate the artist’s idea or “claw mark”, as they say. In our country – 
Czechoslovakia and then the Czech Republic – art glass achieved a truly world-
class status and Czech glass artists could present their work elsewhere abroad, 
where they often became a major inspiration. A certain crisis in this campaign 
occurred at the start of the millennium with a change in the interests and 
taste of the international public, and above all due to the fact that nearly the 
whole world learned to draw on glass in art. Czech glass thus lost something 
of its exceptionality. In recent years there has been a certain stablization and 
consolidation of its position, both in terms of established artists and thanks to our 

Od vzniku Ceny Stanislava Libenského jsem vždy obdivovala přístup paní 
Jaroslavy Brychtové, která umožnila použít pouze jméno svého partnera, i když 
jejich práce byla celoživotní symbiózou…ale takové jsou ženy v umění – velkorysé 
(ty opravdu velké!). 
Sklo jsme na filosofické fakultě při našem studiu dějin umění kupodivu nepro-
bírali, ostatně jako užité umění vůbec. Sklo jako materiál jsem se naučila chápat 
až po nástupu do muzea, napřed v mnohosti jeho stylové proměny v užitkových 
předmětech a postupně pak jako materiál sloužící pro ztvárnění myšlenky umělce 
či jak se říká „lvího spáru“ umělce. V našem státě - Československo a posléze 
Česká republika - dosáhlo umělecké sklo skutečně světové úrovně a čeští sklářští 
umělci mohli představovat své práce jinde ve světě, kde se mnohdy staly zásadní 
inspirací. K určité krizi v tomto tažení došlo na počátku tisíciletí proměnou zájmů 
a vkusu mezinárodního publika, a zejména tím, že se sklo naučil umělecky vytě-
žovat skoro celý svět. České sklo tak ztratilo něco ze své dosavadní výjimečnosti. 
V  posledních letech nastala určitá stabilizace a upevnění pozice jak u etablova-
ných umělců, tak i díky našim specializovaným školám. Proto je soutěž jako Cena 

Helena Koenigsmarková
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specialized schools. This is why the Stanislav Libenský Award, which focuses on 
the work of students from around the world, is so important for getting to know 
the artistic developments in this field through the representatives of newer and 
newer generations from all manner of countries.
This year’s applicants once again managed to instil their works with a broad 
range of expression, form and experimentation with technologies. Each of them 
represents a different approach, either learned or experimental. We find here 
tenderness and feeling, playfulness and imitation of reality, humour and severity, 
tradition and fashion, conceptual and decorative installations, respect for the 
material and provocation in combination with uncommon materials, as well as 
other layers. Though it is no easy task to select from such a broad range, luckily 
and thanks to the erudition of the committee members we always manage it.
It is also interesting to follow the developments at schools in various countries – 
which teachers teach glass there, how much their style influences the students, 
where there is more personal inventiveness. A certain kind of national style can 
also be guessed at, or rather a certain approach, for example with the Chinese 
students my attention was drawn to a kind of almost tender respect for the 

Stanislava Libenského zaměřená na práce studentů z celého světa tak důležitá pro 
poznání uměleckého vývoje tohoto oboru na představitelích vždy další nové gene-
race z různých zemí.
Letošní přihlášení svým pracím dokázali vložit zase širokou škálu výrazu, formy 
či experimentování v technologiích, každý z nich představuje jiný přístup, ať již 
poučený či experimentující. Najdeme zde křehkost a cit, hru i imitaci reality, 
humor či přísnost, tradici i módu, konceptuální i dekorativní instalace, respekt 
k materiálu i provokaci s kombinováním s nezvyklými materiály a další polohy. 
Vybírat z takové škály je tedy sice nesnadné, ale vždy se to naštěstí a díky erudici 
členů komise podaří.
Zajímavé je také sledovat právě vývoj na školách v jednotlivých zemích, jací peda-
gogové zde sklo vyučují, nakolik jejich styl ovlivní studenta, kde se projeví více 
osobní invence. Také lze trochu i odhadnout určitý národní styl respektive přístup, 
například u čínských studentů mě zaujal takový až jakoby něžný respekt k mate-
riálu. Je škoda, že se letošní ceny již nemohou prezentovat jako vloni v chysta-
ném Muzeu skla ZIBA, kde jsme doufali, že čínský investor, který jeho budovu 
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material. It‘s too bad that this year‘s awards can‘t be presented at the planned 
ZIBA Glass Museum like last year, where we hoped that the Chinese investor who 
purchased the building would support the project, for we have seen many signs 
of how great the interest in glass as an artistic material is in this great country. 
Our institution has an exceptional opportunity to observe this during the nearly 
three-year travelling exhibition of historical glass from the Museum of Decorative 
Arts around China. At ten stops at top museums it will be seen by as many as an 
estimated two million visitors. 
What is positive is that the show was taken on this year by the DOX Centre for 
Contemporary Art, which has extraordinary prestige in the Czech art scene and 
whose supporters include countless young artists and art lovers. The Stanislav 
Libenský Award thus confirms that it is a showcase of current art and that it has 
found an appropriately young but in all ways mature partner. And our venerable 
museum is glad that it can be a part of it. 
Helena Koenigsmarková
Director of the Museum of Decorative Arts in Prague (UPM)

zakoupil, tento projekt podpoří, neboť vidíme i u dalších příležitostí, jaký zájem 
o sklo jako umělecký materiál v této velké zemi je. Naše instituce má výjimeč-
nou možnost to pozorovat během téměř tříletého turné výstavy historického skla 
ze sbírek UPM v Číně. V rámci deseti zastavení po významných muzeích ji tam 
shlédne odhadem ke dvěma milionům návštěvníků. 
Pozitivní naopak je, že se výstavy tento rok ujalo Centrum současného umění 
DOX, které má na české výtvarné scéně neobyčejnou prestiž a k jeho příznivcům 
se počítají zástupy mladých výtvarníků a milovníků umění. Stanislav Libenský 
Award tak potvrzuje, že je přehlídkou aktuálního umění, a také že našlo odpoví-
dajícího mladého ale po všech stránkách vyzrálého partnera. A naše zasloužilé 
muzeum je potěšeno, že u toho může být.
Helena Koenigsmarková
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM)
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Maja Heuer
The beginning of the 21st century presented the European glass industry, 
especially in Scandinavia, with new situations as well as a reconfiguration 
that led to a paradigmatic shift within the field of glass during the 2010 
decade. After the 2008 financial crisis, several large and smaller European 
glassworks were shut down. Scandinavia was especially hard hit by these 
developments, with the closure of several glassworks that were part of the 
Orrefors Kosta Boda brand. While the industry was confronting perhaps 
its most difficult crisis, the evolving operations of studio glassworks and 
individual practitioners and makers were becoming stronger.
The report titled “Making Value”, issued in England in 2010, showed that 
more makers than expected had started to work with a research and 
interdisciplinary focus within sectors such as biotechnology, technology, 
materials science and digital and communications technology, which 
challenged conventional norms, created new perspectives on handicrafts 
and generated innovation and growth. In 2012 the Swedish government 
commissioned a “Kingdom of Crystal study” to investigate future 
opportunities for glass and create a new structure focusing on education, 

Začátek 21. století postavil evropský sklářský průmysl, zejména ten skan-
dinávský, do nové situace, která vedla k celkovému přeskupení a para-
digmatickému posunu. Tento proces probíhal po celu první dekádu 21. 
století. Po finanční krizi v roce 2008 musela být řada menších sklářských 
dílen v Evropě zavřena. Tímto vývojem byla velmi postižena zejména 
Skandinávie, kde došlo k ukončení provozu několika skláren patřících 
značce Orrefors Kosta Boda. Ovšem zatímco toto odvětví procházelo prav-
děpodobně svou nejhlubší krizí, pozice nově se rozvíjejících provozů 
menších skláren a individuálních sklářů se tímto vývojem posilovala.
Anglická zpráva s názvem „Vytváření hodnot", která byla zveřejněna 
v roce 2010, odhalila, že se v mnohem větší míře začal využívat primární 
výzkum a interdisciplinární spolupráce v oborech biotechnologie, tech-
nologie, vědy o materiálech a digitálních a komunikačních technolo-
giích. Tento trend posunul konvenční normy, přinesl nové pohledy na 
řemeslo a nastartoval inovaci a růst. V roce 2012 pověřila švédská vláda 
„výzkum Království křišťálu“, aby zkoumal budoucí možnosti využití skla 
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research and fresh ideas to promote development of new, innovative 
glass production. One result was the “Smart Housing” research project, 
hosted by the Scandinavian Glass Research Institute, which looked into 
the architectural potential of glass with new interactive elements, such 
as Smart Glass. Also, the research institute started to investigate the 
potential of glass as a chemical material, mapping new, innovative areas 
of use. 
In recent years artists have started to research and deconstruct glass as 
a material, combining it with new technologies and questioning current 
methodologies in manufacturing by experimenting with innovative 
processes of production. One of the artists who emerged from changes 
in the glass field and who has employed a research perspective is the 
German artist Virginia Binsch, who is researching 3D printing and pâte de 
verre and how it can be used by designers today in innovative processes. 
In her project-based work she combines new technologies with the 
historic pâte de verre and works with surface studies to create prototypes 
for exploring future ways of production.

a vytvořilo menší skupiny, zaměřující se na vzdělání, výzkum a nové 
nápady, jak propagovat vývoj a vůbec novou, inovativní sklářskou pro-
dukci. Jedním z výsledků byl výzkumný projekt „Smart Housing“, ode-
hrávající se na půdě Skandinávského institutu pro výzkum skla, který 
se zaměřuje na architektonický potenciál skla s novými interaktivními 
prvky, jako je například chytré sklo. Výzkumný institut zároveň začal pro-
zkoumávat potenciál skla jakožto chemického materiálu, mapuje tak nové 
oblasti inovativního využití.
V posledních letech začali umělci dekonstruovat sklo jako materiál, kom-
binovat je s novými technologiemi a otevírat nové možnosti výroby 
experimentováním s inovativními procesy v produkci. Jedním z tako-
vých umělců, kteří se vynořili z proměn a nových poměrů světa skla, je 
německá umělkyně Virginia Binsch, která tak jako další její kolegové vyu-
žívá možností vzešlých z výzkumu, jmenovitě 3D tisku a pâte de verre. 
Zkoumá možnosti využití pro dnešní designéry a inovativní postupy. 
Ve svých projektech kombinuje historické pâte de verre s novými 
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In her work Transcendence, the Danish artist Karina Malling experiments 
with raw materials by adding oxides and earth compounds, thus creating 
different shapes of glass and calling into question the historical tradition 
of transparency and limpidity of glass, in which the “pure glass material” 
appears as the norm. 
Combining an almost historical approach and a perspective of 
sustainability, the artist Johanne Jahncke is going back to basics. In her 
work Collection 49 she creates 49 different recipes for 49 different colours 
in glass, consisting of soil and different types of earth found all around 
Europe.
As makers began focusing on artistic research and material studies, efforts 
also are being made to examine the material and practice “through the 
looking glass” by working with the medium of film and glass animation. 
Ebibi Salomé's work Times creates an illusion of movement by digitally 
making the sculptures mobile, thus introducing the aspect of time. The 
American artist Emily McBride is literally “getting in bed with glass”. In 
her film Swimming in Honey, a human body and a body of glass, covered 

technologiemi, do nichž zapracovává výsledky studií o povrchu, s cílem 
vytvářet prototypy pro zkoumání budoucích pracovních postupů.
V instalaci Transcendence experimentuje dánská autorka Karina Malling 
se surovými materiály přidáváním oxidů a půdních komponentů, čímž 
tvaruje sklo do různých podob a provokuje k zamyšlení nad historickou 
tradicí průhlednosti a čirosti skla, která coby normu stanovila „čistě skle-
něný materiál“.
Kombinaci takřka historického přístupu a důrazem na nárok trvalé udr-
žitelnosti se umělkyně Johanne Jahncke vrací k úplným základům. Ve 
své práci Sbírka 49 vytvořila 49 receptů na výrobu 49 barviv na sklo. Ta 
vytvořila ze zeminy různých typů půdy, nacházející se v různých částech 
Evropy.
S tím, jak se ohnisko zájmu umělců posunulo směrem k uměleckému 
výzkumu a materiálovým studiím, rozšířil se také zájem prozkoumá-
vat materiál a proces tvorby „za zrcadlem“ s pomocí media filmu a ani-
mace skla. Práce Ebibi Salomée nazvaná Časy vytváří iluzi pohybu pomocí 
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digitální animace, jež sochy rozpohybovává, čímž do hry vnáší aspekt času. 
Americká umělkyně Emily McBride doslova uléhá se sklem do postele. Ve 
filmu Plavání v medu vedle sebe na postel pokládá člověka a skleněnou 
nádobu pokrytou vazelínou s otisky prstů. Touto podívanou nám zprostřed-
kovává silný, takřka kafkovský prožitek tělesného diskomfortu, jenž spolu-
prožíváme ve stínu skleněného objektu panovačně opanujícího prostor.
V posledních letech vstupuje sklo do období proměn. K inspiraci a základu 
pro současnou sklářskou praxi už neslouží velká sériová výroba, nýbrž 
právě mezinárodní experimentální spolupráce, založená na výzkumu, často 
interdisciplinární a sdružující se k jednotlivým projektům. Dekonstrukcí 
materiální výroby skla prozkoumávají tvůrci inovativní možnosti tohoto 
řemesla, přičemž jsou struktury a normy dnešní sklářské tradice rozbíjeny 
a pohled na sklo a jeho výrobu se tím rozšiřuje.
Maja Heuer
zakladatelka a ředitelka švédského sklářského centra The Glass Factory

with vaseline and fingerprints, are placed side by side, communicating 
a strong almost Kafka-like bodily discomfort with the material as a glass 
object dominating the whole room.
In recent years glass has entered a period of transition. It is no longer 
production in large units that serves as the basis for contemporary glass 
practices, but rather an international, experimental, research-oriented 
activity, often interdisciplinary and on a project basis. By deconstructing 
glass as a material practice, the makers investigate innovative possibilities 
for the craft, where the structures and norms in today’s glass tradition are 
broken down and the view of glass and its production is broadened.
Maja Heuer
founder and director of Swedish glass centre The Glass Factory
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Erika Tada

Současné výtvarné sklářství se postupně posouvá k oblasti volného umění. Věřím, že 
do ní v následující době bude i opravdu patřit a mladí umělci již budou moci v jeho 
rámci uplatňovat svůj výtvarný um a pracovní metody.
Tato studentská výstava obsahuje různé techniky a projevy. Domnívám se, že sou-
časné sklářské umění coby umění formativní už získalo nový, moderní cit při zacho-
vání tradiční techniky a smyslu pro krásu skla. Kvete počet vzdělávacích institucí, 
které prosazují umělecké sklo, i úroveň mezinárodní výměny. Očekávám, že mladí 
umělci budou mít příležitosti k úspěchu i v budoucnosti, za rámcem vývoje součas-
ného sklářského umění. Mezi studenty, kteří se zúčastnili Ceny Stanislava Libenského 
2016, se určitě najdou vůdčí osobnosti budoucí podoby sklářského umění. 
Jsou zde význačná díla vyjadřující krásu formy využitím charakteristiky skleněných 
materiálů. Jsou to díla, která se hodnotila podle klíče „uplatnění existujících tech-
nik“, „kombinace technik“ anebo díla, která vyjádřila „moderní, osobitou myšlenku 
a koncept“ originální metodou. Sklo je materiál s neomezenými možnostmi. Dalo by 
se říct, že dokáže vyjádřit nový osobní smysl prostřednictvím „současného sklářského 
umění“.

Current glass art has been shifting into the field of Fine Art. I believe that it may 
complete this process in the coming times to let young artists pursue their creative 
ability and working method.
This student exhibition is full of variety of technique and expression. I believe 
that contemporary glass art has adopted a new modern sense while carrying on 
a traditional technique and sense of beauty in glass. The increase in educational 
institutions that promote glass art and international interchange has flourished. 
I expect that young artists have the opportunity for success beyond the development 
of contemporary glass art in the future. Among the students who participated to the 
Stanislav Libenský Award 2016 there should be leaders who impact the future of 
contemporary glass art,.
The show includes distinguished works that express the beauty of form utilizing the 
characteristics of glass materials. The works were assessed in terms of “application of 
existing techniques”, “combination of techniques”, or “a modern, individual idea and 
concept” using an original method. Glass is a material with infinite possibilities. It 
may be said that it is able to express a new personal sense through the appearance of 
“contemporary glass art”.
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Na různých místech po Evropě i světě se pořádají mezinárodní konference o sklář-
ském umění a mezinárodní soutěže podobné této Ceně Stanislava Libenského. 
Rovněž se zvětšují katedry skla na univerzitách a každý rok se koná spousta 
workshopů. S tím se obohacuje sklářský vzdělávací systém a množí se příležitosti 
výměny nejnovějších informací v oboru.
Podle mě je velmi významné, že mohou všichni budoucí mladí umělci vyhledávat 
originální výrazy a techniky prostřednictvím skla. Oceňuji práci jeho běžného tvá-
ření, kdy získává formu vůdčími pohyby lidské ruky. U studentů, kteří se tentokrát 
soutěže účastnili, si vážím to, že dokázali ocenit ten materiál, a zároveň jejich postoje, 
že zkoušejí při zpracování materiálu hranice možného, a to ochotně každý den.
Závěrem bych chtěla říct, že mi bylo ctí být porotkyní 8. ročníku Ceny Stanislava 
Libenského 2016. Děkuji moc.
Erika Tada
japonská sklářka a pedagožka působící ve Spojených státech a v Japonsku

In various places through Europe and the world, international glass art conferences 
and international competitions such as this Stanislav Libenský Award take place, 
while university glass departments are enlarged, and many workshops are held every 
year. With this, the glass educational system is enriched, and the opportunity to 
exchange the latest information increased.
I think that it is significant for all future young artists that they can seek out 
original expression and technique through glass. I value the work of conventional 
glass moulding that we build upon while playing the leading role through human 
movement of the hand. For students who participated this time I appreciate their 
valuing of the material and stance of challenging what is possible while facing the 
materials every day eagerly.
Lastly, it was an honour to serve as a juror for the 8th edition of Stanislav Libenský 
Award 2016. Thank you very much.
Erika Tada
Japanese glassworker and teacher in the United States and Japan
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Charlie Parriott

Je mi ctí, že jsem se jako porotce mohl účasnit soutěže Stanislav Libenský Award 
2016. Těch 94 přihlášek ve výběrovém řízení reprezentovalo domovské školy sou-
těžících se širokou rozmanitostí kultur, vlivů a vzdělání.
Moje východisko coby porotce je pohled amerického skláře zběhlého ve 
sklářských procesech uměleckých i průmyslových. Krátce jsem studoval 
u prof. Libenského v období 1985–1986 a asistoval jsem jemu i paní Brychtové na 
škole Pilchuck Glass School během osmdesátých let minulého století. 

Při prohlížení obrazů, které podali tito mladí umělci, jsem hledal v jejich práci 
následující prvky: 
1. Nápad – originální koncept nebo reinterpretace stávajícího tématu 
2. Řemeslo – schopnost a dovednost aplikovaná při realizaci a prezentaci nápadu
3. Duše – vyhledávám prvek „Duševna“ anebo přírodní síly, která intuitivně pro-
mlouvá k divákovi prostřednictvím náležitému výběru barvy, světla, emoce, este-
tiky a kompozice.
Profesor Libenský jednou pronesl, že poté, co student vystudoval právě jeho 

I am honoured to have participated as a juror in the Stanislav Libenský Award, 
2016. The 94 entries viewed in the selection process represent their universities 
with a broad diversity of culture, influence and training.
My point of view as a juror is that of an American glassmaker, versed in artistic 
and industrial glass making processes. I studied briefly with Prof. Libensky 
in 1985–1986 and assisted him and Mrs. Brychtová at Pilchuck Glass School 
throughout the 80s.

While reviewing images presented by these young artists I looked for the 
following elements within the work: 
1. The Idea – original concept or reinterpretation of an existing theme 
2. The Craft – ability, and skill used in realization and presentation of the Idea
3. The Soul – I look for an element of “Soulfulness” or a natural force that speaks 
intuitively to the viewer through mindful choices of colour, light, emotion, 
aesthetics and composition.
Professor Libenský once commented, that, after a student graduated from his 
department, he or she could work in any media they chose. 
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ateliér, by měl umět pracovat s úplně libovolným médiem, které by si vybral.
Stačí se podívat na šestiletý akademický program, který Libenský připravil pro své 
studenty na VŠUP v Praze, abyste pochopili pravdu tohoto výroku a ocenili to, o co 
jsme přišli.
Gratuluji všem účastníkům vystavujícím v letošní soutěži 
Stanislav Libenský Award 2016.
Charlie Parriott
americký sklářský umělec věnující se od r. 1972 vlastní i komerční tvorbě

One only need look at Libenský’s six-year academic program for his students at 
VŠUP, Prague, to grasp the virtue of his above statement and to appreciate what 
has been lost.
Congratulations to all participants contributing to the exhibition for the 
Stanislav Libenský Award 2016.
Charlie Parriott
American glass artist producing both artistic and commercial work since 1972
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Petr Nový
I am very honoured to have been invited to join the jury for the prestigious Stanislav 
Libenský Award featuring the graduate works of students from glass-making and design 
departments of universities around the world. I believe that it is vitally important for 
every curator to monitor the goings-on in the field and this event organized by the 
Prague Gallery of Czech Glass is an excellent opportunity to do so. A truly great number 
of works were submitted and many of them demonstrate how versed the authors are 
in contemporary trends and tendencies in the fine and applied arts. I am thinking, for 
example, of the emphasis on the "rawness" of the material and the pervasive narratives, 
be they intimate or activist in nature. This approach does not always go hand in hand 
with individuality, however, and this is in my opinion one of the toughest roles of 
the jury – to differentiate whether a work is a distinctive artistic statement, or just 
playing at one. Is it form without content, content without form, or a perfect blend of 
the two? To separate the wheat from the chaff, that is our task. The good news, for the 
competition and for glass art in general, is that there was truly a lot of wheat this year. 
Today’s students certainly have no shortage of courage and imagination. 
Petr Nový, head curator at the Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou, 
chief editor of Sklář a keramik (Glass and Ceramics magazine)

Přizvání do poroty prestižní soutěže Cena Stanislava Libenského, jíž se svými diplomo-
vými pracemi účastní studenti sklářských a designových oborů vysokých škol z celého 
světa, si velice vážím. Jsem přesvědčen, že pro každého kurátora je životně důležité sle-
dovat aktuální dění v oboru a akce pořádaná Pražskou galerií českého skla je k tomu 
výtečnou příležitostí. Děl bylo do soutěže přihlášeno opravdu hodně a z řady z nich 
je patrná poučenost autorů ze současných trendů a tendencí ve výtvarném a užit-
ném umění. Na mysli mám například důraz na „syrovost“ materiálu a všudypřítomné 
příběhy, ať již intimní nebo společensky angažované. Ne vždy jde ale tento přístup 
ruku v ruce s osobitostí. A to je dle mého také jednou z nejtěžších úloh poroty – roz-
poznat, zda je soutěžní práce svébytnou uměleckou výpovědí, nebo jen hrou na ni. 
Jde o formu bez obsahu, obsah bez formy, nebo ideální prolnutí obou těchto poloh? 
Oddělit zrno od plev, to je, oč tu běží. Je dobrou zprávou nejen pro soutěž samotnou, 
ale i pro umělecké sklářství jako takové, že oněch zrn bylo v letošním ročníku k nale-
zení opravdu hodně. Odvaha a nápaditost dnešním studentům rozhodně nechybí.
Petr Nový, šéfkurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 
šéfredaktor časopisu Sklář a keramik
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Mým uměleckým cílem je odkrývání krásy a naděje života s pomocí světla, textu 
a skla. Hledám způsoby, jak dát prostor přirozeným vlastnostem skla – tedy jeho 
kráse a průhlednosti – tak, aby mohly být vyzdviženy a uchovány. Světlo jako 
silná metafora transformace a naděje je v mé práci všudypřítomné. Miluji způsob, 
jakým má světlo moc transformovat objekt nebo situaci a ovlivnit naše vnímání 
konkrétní zkušenosti – podobně jako to dokáže přesně vyslovené či psané slovo, 
Vystavovaná díla užívají zlatý text (výběr z žalmů) a zlaté emaily (odkazujíce k ilu-
minovaným svitkům) – tak, aby navodily pocit naděje, útočiště a zjevení.

Through the use of text, light and glass, I aim to create works that allow the 
beauty and hope in life to be revealed. I seek to utilize the inherent properties 
of glass – that of beauty and transparency – in order to uplift and restore. Light, 
a strong metaphor for transformation and hope, is inherent in my work. I love the 
way light can transform an object or situation and change the perception of an 
experience, just as an aptly spoken or written word can effect a similar outcome.
These current works explore the use of both gold text (selected from the psalms) 
and gold enamels (referencing the illuminated manuscripts) to create a place of 
hope, refuge and revelation. 

Clare Peters

Narozena: 1959
Národnost: australská
Škola: Australská národní univerzita, 
Canberra, Austrálie
Název díla: Hledání naděje
Technika: tavené sklo, tekuté zlato, 
redukující olej, zlatý text 22 karátů, 
tepelně ošetřená měkká ocel
Rozměry: 4 díly — 7 × 7 × 7 cm

Born: 1959
Nationality: Australian
School: Australian National 
University, Canberra, Australia
Title: In Search of Hope
Technique: fused glass, liquid gold, reducing 
oil, 22ct gold text, heat treated mild steel
Size: 4 pieces — 7 × 7 × 7 cm
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Born: 1993
Nationality: Chinese
School: Tsinghua University, 
Haidian, Beijing, China
Title: Life Museum
Technique: earrings and lace, 
bone, pâte de verre
Size: 30 × 15 × 5 cm

Narozena: 1993
Národnost: čínská
Škola: Univerzita Tshinguan, 
Haidian, Peking, Čína
Název díla: Muzeum života
Technika: náušnice a krajka, 
kost, pâte de verre
Rozměry: 30 × 15 × 5 cm

V dětství jsem milovala zvířata – ovšem tato láska pro mě byla spojena s vlastnic-
tvím. Chovala jsem jich spoustu a pokaždé jsem velmi truchlila nad jejich kon-
cem. Později jsem se přes veškerou svou bezmeznou lásku rozhodla už nikdy 
žádné zvíře nemít. Myslím, že ze sentimentu nad tím, že „co miluješ, nemůžeš 
chtít vlastnit”, se dnes snažím svými díly zaznamenávat zvířecí tvary a vyjadřovat 
jimi své životní pocity. Mám za to, že je-li smrt nevyhnutelnou součástí života, pak 
právě toto je způsob, jak umožnit jeho znovuzrození. 

Cui Yue
During childhood, my love of animals was due to ownership. I had a lot of pets, 
and grieved extremely every time their life ended. Then, continuing to love 
animals madly, I firmly decided not to raise any of them. I suppose with the 
sentiment of “desiring but cannot own”, I would like to describe their shapes 
regularly in my works and to express my feeling of life according to those 
shapes. I thought that if death is inevitable, then tracing their existence would be 
necessary so that there could be another existence for them to have rebirth.
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Born: 1993
Nationality: French
School: Royal Danish School 
of Fine Art, Bornholm, Denmark
Title: Times
Technique: mould melted glass, video
Size: variable

Narozena: 1993
Národnost: francouzská
Škola: Královská dánská škola 
výtvarných umění, Bornholm, Dánsko
Název díla: Časy
Technika: sklo tavené ve formě, video
Rozměry: různé

Můj projekt se zabývá animací skla. Subjektem je kůň, neboť toto zvíře je hlu-
boce spojeno s mým podvědomím. Video vytváří iluzi pohybu. Představuje 31 
koní v šesti sekundách. Je rozděleno do dvou částí. V první hovořím o procesu 
výroby skleněného koně a jeho oživení. Druhá část je rozdělena do tří atmosféric-
kých celků: zvenku, zevnitř a negativu. Animace se postupně ztemňuje, tak, aby 
na konci došlo k úplné ztrátě pojetí času. Tyto tři celky představují různou kvalitu 
skla. Projekt je pro mě spojením mého zájmu o video a sklo, tedy o materiál, jenž 
jsme běžně navyklí vnímat pouze staticky.
Link k mému videu: https://vimeo.com/170486272 password: glass

My project is about glass animation. The subject is a horse, an animal deeply 
ingrained in my subconscious. Using video I create the illusion of movement. 
It consists of 31 horses representing 6 seconds of action. This video has 2 parts. 
The first concerns the process – how to make a glass horse and how I make my 
glass actor come to life. The second part is divided into 3 atmospheres: outside, 
inside and then negative. My atmosphere becomes darker and darker towards the 
end in order to lose all sense of time. These 3 atmospheres alter the quality of the 
glass. This project is my bridge between video and glass, a material that is at first 
sight static.
A link to my video: https://vimeo.com/170486272 password: glass

Ebibi Salomée
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Born: 1990
Nationality: Lithuanian
School: Academy of Arts, 
Vilnius, Lithuania
Title: Phurba
Technique: mould melted glass
Size: 101 × 7 cm

Narozena: 1990
Národnost: litevská
Škola: Akademie výtvarných umění, 
Vilnius, Litva 
Název díla: Phurba
Technika: sklo tavené ve formě
Rozměry: 101 × 7 cm

The main idea that inspired me for this work is ambiguity, that such a fragile 
material, glass, can incarnate extraordinary power when given proper shape and 
one particular name. Phurba is a multifaceted ritual dagger, distinctive from its 
sharp brothers by the fact that it is not categorized as a cold weapon. This blade is 
a meditative object, serving as a tool of self-exorcism. All rituals of Phurba remain 
symbolic, theatrical, while recoveries remain philosophical.
“There is no doubt that every piece of knowledge begins with experience, because 
nothing other than objects that control our senses and views, as well as in a way 
influence our intellect, can awaken experiential capabilities for action.”

Hlavní myšlenka, jež inspirovala mé dílo, je mnohoznačnost. Materiál takové 
křehkosti, jakým je sklo, může být nadán výjimečnou silou, dostane-li správný 
tvar a pojmenování. Phurba je mnohovrstevná rituální dýka, která se od svých 
ostrých sester odlišuje tím, že není chladnou zbraní. Její ostří je objektem medi-
tace a slouží coby nástroj „sebeexorcismu“. Rituály Phurby jsou pouze symbolické, 
mají čistě teatrální charakter a jejich výsledky jsou filosofické. Je bez jakýchkoli 
pochybností, že každá znalost začíná zkušeností, neboť právě objekty řídí naše 
smysly a pohledy a ony jsou také tím, co svým způsobem ovlivňuje náš intelekt. 
Mohou tedy i probouzet naše schopnosti získané zkušeností k akci.

Eglė Petronytė
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Plavání v medu nabízí pohled do psychologických stavů, ve kterých exis-
tují zároveň fixace, nezájem, popírání, tělesný diskomfort, vášeň i znechucení. 
Zobrazovaný skleněný objekt pokrytý vazelínou a otisky prstů představuje nejen 
tíživost hmotného majetnictví, ale zároveň tíživost dystrofického těla. Opakující se 
nervní pohyby neberou konce. Název v sobě obsahuje odkaz jak k určité aktivitě, 
tak zároveň ke strojenosti a vyumělkovanosti; odzbrojující pocit přecházející od 
shovívavosti ke stísněnosti. 
Video můžete zhlédnout zde: https://vimeo.com/127413171 

Emily McBride
Swimming in Honey offers a window into psychological states where fixations, 
indifference, denial, bodily discomfort, desire, and disgust coexist. Covered 
in vaseline and fingerprints, the residing glass object represents not just the 
weighted burden of material possessions but also the burden of the dysphoric 
body. The repetitious fidgeting is unending. The title suggests both action and 
affectation; a disarming sensation caused by a shift from indulgent to oppressive.
Video can be viewed here: https://vimeo.com/127413171

Born: 1986
Nationality: American
School: Virginia Commonwealth University, 
Richmond, United States of America
Title: Swimming in Honey
Technique: blown glass, video
Size: variable

Narozena: 1986
Národnost: americká
Škola: Univerzita Virginia Commonwealth, 
Richmond, Spojené státy americké
Název díla: Plavání v medu
Technika: foukané sklo, video
Rozměry: různé
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Narozena: 1991
Národnost: slovenská
Škola: Univerzita Tomáše Bati, 
Zlín, Česká republika
Název díla: Přístřeší
Technika: performance
Rozměry: 120 × 120 × 350 cm

Born: 1991
Nationality: Slovak
School: Tomas Bata University, 
Zlín, Czech Republic
Title: Shelter
Technique: performance
Size: 120 × 120 × 350 cm

Helena Ťapajnová
Shelter drew on my personal experience with loneliness and the need to protect 
myself. The shelter is a visual expression of my instinct to hide from the world, 
while maintaining the option of opening up. It is a definition of my personal 
space which I can control by a pulley and ropes. The act of closing myself inside 
is not an act of isolation. The glass walls mean I do not lose contact with my 
surroundings, which can also observe me. The most powerful moment is the 
decision of being alone. Then I am able to open the border of my shelter and cross 
it, which involves letting go and breaking the glass walls. Though it seems like 
simple destruction, it is a method of opening up and catharsis.

Performance Přístřeší vznikla na základě osobního prožitku samoty a potřeby 
vlastní ochrany. Přístřeší je vizuálním vyjádřením mého osobního pudu ukrýt se 
před světem, ale vždy s možností znovuotevření se. Je vymezením mého vlast-
ního prostoru, který mohu díky jednoduchému kladkovému mechanismu ovlá-
dat lanem. Moje uzavřenost v přístřeší mě neizoluje, díky průhlednému sklu 
neztrácím kontakt s okolím a okolí mě také může pozorovat. Rozhodnutí osamět 
je pro daný moment definitivní. Takto vyrovnaná mohu svou naplněnou kon-
strukci de-konstruovat. Otevírám hranici Přístřeší, abych ji mohla překročit. Sklo 
se při pádu na zem rozbíjí, a vytváří tak silný zvukový kontrast. Na první pohled 
destrukce, ale pro mě je to způsob otevření, katarze a začátek hledání nové cesty.
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Hikari Sasaki
Born: 1991
Nationality: Japanese
School: Toyama City Institute of 
Glass Art (TIGA), Toyama, Japan
Title: Small Planet
Technique: blown, hot shaped, 
cold worked, glued glass
Size: variable

I am interested in the way light and reflection can change one’s perception of 
space. With my work, Space of light, I am interested in how a familiar place can 
feel very different with a change of light. Light is transmitted through my glass, 
inspired by the way a star shines in the universe. This light shining from my 
glass has the power to change the space of the room, and make us feel weightless, 
distant, and ephemeral. I want to transport the viewer to a dream-like state.

Zajímám se o to, jak světlo a jeho odraz proměňují naše vnímání prostoru. Svým 
dílem „Prostor světla” zkoumám proměnu našeho vnímání poté, co je prostor pro-
měněn světlem. Světlo prochází sklem, tak jako hvězda osvětluje vesmírný pro-
stor. Světlo vycházející z mého skla má moc proměňovat prostor místnosti a vést 
nás k pocitu beztíže, dálky a pomíjivosti. Mým cílem je přivést diváka do snového 
stavu.

Narozena: 1991 
Národnost: japonská
Škola: Institut skla města 
Toyamy (TIGA), Toyama, Japonsko
Název díla: Planetka
Technika: foukané, ručně na huti tvarované 
sklo, práce za studena, lepeno
Rozměry: různé
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Born: 1988
Nationality: Latvian
School: Art Academy 
of Latvia, Riga, Latvia
Title: Prisoners
Technique: blown glass, metal
Size: various, max. h. 180 cm

Narozena: 1988
Národnost: lotyšská
Škola: Lotyšská umělecká 
akademie, Riga, Lotyšsko
Název díla: Vězni
Technika: foukané sklo, kov
Rozměry: různé, max. v. 180 cm

Pravděpodobně každý z nás někdy v životě pocítil omezenost své vlastní mani-
festace. Toto je můj příběh, mé emoce, vnitřní strachy a neústupný boj mě samé 
se sebou. Objekty tohoto mého velkého díla znázorňují citové zajetí, v němž jsem 
se ocitla v určitém momentu svého života. Název mé instalace Vězni mluví za vše. 
Rám z nerezové oceli představuje mou vnitřní sílu a sklo křehkou a zranitelnou 
strunu mé duše. Je to zpodobnění vnitřního stavu mého vědomí, které je odrazem 
mého neustále se proměňujícího vnitřního světa.

Most likely each of us has once in a lifetime felt restricted in their own 
manifestation. This story is about me, my emotions, inner anxiety and relentless 
struggle with myself. These objects in my masterpiece show my emotional 
captivity in a certain period of life. The name of it Prisoners speaks for itself. The 
stainless steel frame represents the strength in me, and the glass – the fragile and 
vulnerable string of my soul, the inner state of consciousness, which in its own 
way is a reflection of my ever-changing inner world.

Ieva Gaine
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Born: 1992
Nationality: Polish
School: Eugeniusz Geppert Academy 
of Art and Design, Wroclaw, Poland
Title: Structures, Facts, Textures
Technique: mould melted glass
Size: various, from 15 × 15 cm to 73 × 50 cm

Narozena: 1992
Národnost: polská
Škola: Akademie výstavných umění 
a desingu, Vratislav, Polsko
Název díla: Struktury, skutečnosti, textury
Technika: sklo tavené ve formě
Rozměry: různé, od 15 × 15 cm 
do 73 × 50 cm

My work features series of formulations: structures, facts, textures. Highlighting 
important facts from my environment, I create an illustrated story about myself 
and my world. Fabric symbolizes the universe, personal life and society, and is 
related to thread, representing the beginning and end of life. I created moulds of 
many fabric structures using plaster casting. The central piece is a cast serviette 
on the highest plinth topped by a glass avocado. Fabric symbolizes the warmth of 
home and traditions cultivated there, the avocado the desire to be recovered. The 
rug is an inherent element of home and welcomes people. The last structure is the 
thick wool of a sweater, which is a kind of universal safe space for me. 

Jagoda Nowak

Tématem mé práce, kterou jsem vytvářela ze skla, je série formulací: struk-
tury, skutečnosti, textury. Zvýraznila jsem důležité skutečnosti ze svého pro-
středí a vytvořila ilustrovaný příběh o sobě a svém světě. Látka je symbolem ves-
míru i života osobního a společenského a úzce souvisí se symbolem nitě. Nit má 
význam začátku a zároveň konce života. Vytvořila jsem formy mnoha látkových 
struktur technikou sádrových odlitků. Ústřední místo mé kompozice představuje 
litý ubrousek na nejvyšším podstavci korunovaný skleněným avokádem. Látka je 
symbolem tepla rodinného domku a tradicí tam kultivovaných. Avokádo je syno-
nymem touhy návratu. Koberec je neodmyslitelnou součástí domova. Jeho funkcí 
v mé instalaci je otevírání prostoru a vítaní všech. Další a poslední strukturou je 
tlustá vlna svetru. Svetr pro mě představuje bezpečné místo, ať jsem kdekoli.
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Born: 1985
Nationality: French
School: Royal Danish School 
of Fine Art, Bornholm, Denmark
Title: Subduction
Technique: blown, hot shaped, 
fused glass sediments
Size: 18 × 18 × 32 cm

Narozen: 1985
Národnost: francouzská
Škola: Královská dánská škola 
výtvarných umění, Bornholm, Dánsko
Název díla: Přemožení
Technika: foukané, ručně na huti 
tvarované sklo, natavené sedimenty
Rozměry: 18 × 18 × 32 cm

Sedimentační cyklus je téma, které v sobě slučuje všechny nekonečné možnosti 
skla – s přímým odkazem ke geologii. Můj přístup k práci se sklem je formován 
zevrubným studiem skla jako materiálu, zejména v jeho surovém stavu, zkoumá-
ním jeho historie, jednotlivých pracovních postupů při jeho výrobě a způsobů, 
jimiž s ním lidé vstupovali do kontaktu. Mnou vystavované kusy jsou hluboce 
ovlivněny pozorováním přírody, řadou mých postřehů z různých krajin a mým 
úžasem nad působivými silami přírody. Mým specifickým zájmem jsou  geologické 
fenomény: sedimentace, eroze, vulkanizmus a rozklad. Skrze proces amalgamace 
výzkumu a inspirace vytvářím unikátní kusy, které podtrhují jemnou metaforu, 
spojující výrobu skla s geologickými procesy země.

Sedimentary cycle is a body of work which juxtaposes the limitless possibilities of 
glass as a material with ideas around geological phenomena. My approach to the 
glass is informed by research on glass as a raw material, its history, its processes 
and the ways in which humans have interacted with it. The pieces created are 
deeply inspired by my observations of nature, my perceptions of landscapes 
and my awe of nature’s impressive forces; with a specific focus on geological 
events such as sedimentation, erosion, weathering, volcanism and decay. Through 
amalgamation of research and inspiration I create unique pieces which emphasize 
a subtle metaphor linking glassmaking and geological phenomena.

Jean Thebault
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Born: 1990
Nationality: Danish
School: Royal Danish School of 
Fine Art, Bornholm, Denmark
Title: Collection 49
Technique: glass chemistry
Size: 122 × 122 × 20 cm

Narozena: 1990
Národnost: Královská dánská škola 
výtvarných umění, Bornholm, Dánsko
Název díla: Sbírka 49
Technika: sklářská chemie
Rozměry: 122 × 122 × 20 cm

Vyvinula jsem barvené schéma s 49 různými barvami ve skle. Sbírka 49 ukazuje 
nově vyvinuté barvy čerpané ze sedlin sbíraných z půdy a různých druhů zemin 
nalezených po Evropě. Barvy ukazují bohatství krajiny představující různé pří-
rodní zdroje a možnosti v rámci skla jako materiálu. Aby se proměnily ve skle-
něné barvy, byly materiály usušeny a rozemlety a pak přidány do skla. Keramika 
drží tekuté sklo během procesu. 49 kusů naaranžovaných do mřížky dohromady 
vytváří opakování, které umožňuje, aby se oko zaměřilo na různé odlišnosti ve 
skle jednotlivě i dohromady jako celku. Světlo se odráží ve zlomcích masivního 
skla.

I developed a colour chart with 49 different colours in glass. Collection 49 shows 
newly developed colours derived from residues collected from soil and different 
types of earth found around Europe. The colours show the richness of the 
landscape representing the different natural resources and possibilities within 
glass as material.
In order to turn them into glass colours, the materials have been dried and 
ground, made to recipes and added to the glass. The ceramic contains the liquid 
glass in the process. The 49 pieces placed in a grid form together a repetition what 
allows the eye to focus on the various nuances in glass individually and together 
as a whole. The light reflects in the fractures of the massive glass.

Johanne Jahncke
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Život je cesta a často cítím, že jsem loď na moři. Inspirovaný svými zážitky stavím 
svoji vlastní loď ze skla. Prostřednictvím postupu zpracování za studena vrstvím 
a nastavuji různé barvy a průsvitnost skla, abych tvořil tělo této lodi. Vrstvy vypo-
vídají o nákladu lodi a symbolizují přitomnost či nepřítomnost mých vzpomínek 
z minulosti. Moje loď pokračuje vpřed zážitky mého života a doufám, že moje dílo 
bude inspirovat diváka k zamýšlení o vlastní existenci.

Juri Kimura
Life is a journey and I often feel like I am a boat on the sea.
Inspired by my own experiences, I am building my own boat out of glass. 
Through the process of cold working I am stacking and configuring different 
colours and transparencies of glass to create the body of the boat. 
The layers speak to the boat’s cargo and symbolize the presence or absence of 
my past memories. My boat will continue to move forward through my life 
experience and I hope my work inspires the viewer to contemplate their own 
existence.

Born: 1983
Nationality: Japanese
School: Toyama City Institute 
of Glass Art (TIGA), Toyama, Japan
Title: Life is Like a Boat
Technique: mould melted, 
cold worked, glued glass
Size: 98 × 13 × 17 cm

Narozena: 1983
Národnost: japonská
Škola: Institut skla města 
Toyamy (TIGA), Toyama, Japonsko 
Název díla: Život je jako loď
Technika: sklo tavené ve formě, 
práce za studena, lepeno
Rozměry: 98 × 13 × 17 cm
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Narozena: 1995
Národnost: japonská
Škola: Institut skla města 
Toyamy (TIGA), Toyama, Japonsko
Název díla: Alternativně
Technika: sklo tavené ve formě
Rozměry: průměr 45 cm

Born: 1995
Nationality: Japanese
School: Toyama City Institute 
of Glass Art (TIGA), Toyama, Japan
Title: Alternatively
Technique: mould melted glass
Size: diameter 45 cm

Kana Suzuki
My work Alternatively is a portrait of an owl surrounded by feathers. In this work 
I have used the contrast of light and shadow as a way of expressing feeling. It is 
my hope that the viewer will feel the opposition in the work. Usually, light and 
shadow represent form and, even though they are in opposition to each other, 
they also originate from the same source. I want the viewer to feel the push and 
pull of the dark and light and the emotion of the contrast.

Moje dílo Alternativně je portrét sovy obklopené peřím. V této práci jsem čerpala 
z kontrastu světla a stínu jako způsobu vyjádření pocitů. Chtěla bych, aby divák 
pocítil v díle protiklady. Světlo a stín běžně představují formu, a i když stojí proti 
sobě, zároveň pocházejí ze stejného zdroje. Chci, aby divák pocítil tlak a tah tmy 
a světla a emoce tohoto kontrastu.
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Born: 1982
Nationality: Danish
School: Royal Danish School 
of Fine Art, Bornholm, Denmark
Title: Transcendence
Technique: blown and kiln fired glass
Size: 200 × 30 × 120 cm

Narozena: 1982
Národnost: dánská
Škola: Královská dánská škola 
výtvarných umění, Bornholm, Dánsko
Název díla: Transcendence
Technika: foukané a v peci přetavené sklo
Rozměry: 200 × 30 × 120 cm

Ve své práci zkoumám vzhled skla. Sklo je materiál, se kterým se setkáváme 
v  každodenním životě a známe ho převážně jako průhledné, křehké a užit-
kové. Usiluji o mnohem větší různorodost materiálu. Experimentuji se surovi-
nami pokaždé ohromena tím, jak široká může být vizuální škála skla. Pracuji 
velmi intuitivně. Transformuji písek přidáním různých oxidů a sloučenin zemin. 
Výsledkem je výzva pro vnímání diváka a jeho zážitek z materiálu – skla.

In my work I investigate the appearance of glass. Glass is a material we encounter 
everyday in our daily life and it’s a material we know mostly as transparent, 
fragile and utilitarian. I strive to explore a much greater diversity in the material. 
I experiment with raw materials, and I’m every time amazed just how great the 
visual variety of glass can be. I work very intuitively; I transform sand through 
the addition of various oxides and earth compounds. The results challenge the 
viewers’ perception and experience of the material – glass.

Karina Malling





50

Born: 1993
Nationality: Slovene
School: Academy of Fine Arts 
and Design, Ljubljana, Slovenia
Title: The Lightness of Being in Glass Shoes
Technique: pâte de verre and 
mould melted glass, leather
Size: 60 × 60 cm × variable height (installation), 
30 × 30 × 18 cm (leather shoes)

Narozena: 1993
Národnost: slovinská
Škola: Akademie výtvarných umění 
a designu, Lublaň, Slovinsko
Název díla: Lehkost bytí ve skleněných botách
Technika: pâte de verre a sklo 
tavené ve formě, kůže
Rozměry: 60 × 60 cm × různá výška (instalace), 
30 × 30 × 18 cm (kožené boty)

Inspirací k mému dílu je mýtus o řeckém bohu a poslovi bohů Hermovi a jeho 
kouzelných botách, které sloužily jako most mezi viděnými a neviděnými dimen-
zemi. Tyto jemné skleněné boty vytvořené technikou pâte de verre navozují pocit 
lehkosti a vedou nás na duchovní cestu do světa fantazie, kde je možné všechno. 
Neustálá opozice mezi fantazií a realitou vyvolává otázku týkající se tématu leh-
kosti a hmotnosti bytí – co z nich je opravdu pozitivní, hmotnost, nebo lehkost? 
Tyto myšlenky jsem zachytila do dvou různých párů bot ze skla. První představují 
lehkost bytí ve světě fantazií, zatímco druhé představují realitu se vší svou tíhou. 
Jeden pár je součástí skleněné instalace a druhý pár jsou nositelné kotníkové boty 
se skleněnými podpatky.

Kristina Drnovšek
The inspiration behind my work is the Greek gods’ messenger Hermes and his 
magical shoes, serving as a bridge between seen and unseen dimensions. The 
delicate pâte de verre shoes evoke a feeling of lightness and lead us on a spiritual 
journey to a world where anything is possible. The opposition between fantasy 
and reality raises a question regarding the lightness and weight of being – which 
is truly positive, weight or lightness? I captured these thoughts into two pairs of 
glass shoes. The first represents the lightness of being in the fantasy world while 
the other represents reality under all its weight. One pair is part of the glass 
installation and the other pair are wearable ankle boots with glass heels. 
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Narozen: 1992
Národnost: čínská
Škola: Čínská akademie umění, 
Hangzhou, Zhejiang Province, Čína
Název díla: Cesta duší – Yin
Technika: sklo tavené ve formě
Rozměry: 100 × 21 × 60 cm

Born: 1992
Nationality: Chinese
School: China Academy of Art, 
Hangzhou, Zhejiang Province, China
Title: Path of Souls – Yin
Technique: mould melted glass
Size: 100 × 21 × 60 cm

Swirl around,
Is the heart tired?
Dream place,
And where can we pursue?

Is the foot also far away,
Is the memory also a fantasy.

Leading the voyage is the other side or the direction of the flow?
Water has no intention of echoing,
The heart is hard to stop.

Toč se dokola,
Je srdce unavené?
Místo snů,
A kam můžeme sledovat?

Je noha též tak daleko,
Je vzpomínka též fantazie.

Vede plavbu druhá strana, nebo směr toku?
Ozvěnu nemá voda v úmyslu,
Je těžké zastavit srdce.

Li Ao
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Born: 1989
Nationality: Czech
School: Czech Technical University, 
Prague, Czech Republic
Title: Birth of Light
Technique: blown, vacuum metal plated glass
Size: h. 34 cm

Narozena: 1989
Národnost: česká
Škola: České vysoké učení technické, 
Praha, Česká republika
Název díla: Zrození světla
Technika: foukané, vakuově pokovené sklo
Rozměry: v. 34 cm

Světlo je zdrojem všeho bytí. Bez světla by byl organický život nemyslitelný. Mým 
cílem bylo vytvořit objekt, který by nejen připomínal tuto skutečnost, ale oživil 
světlo samo. Protože důležitější než vzhled svítidla je to, jak svítí a jakou navozuje 
atmosféru. Diplomová práce vznikla ve spolupráci s firmou Bejvl Design Studio. 
Ví, jak světlem vzkřísit sklo. To bylo kdysi také živé, žhavé a rozsvícené do běla se 
poddajně tvářelo dechem mistrů na huti. Výsledkem je kolekce stolních a závěs-
ných svítidel.

Light is a source of each and every existence. Organic life would be unthinkable 
without the light. My aim was to craft an object which would not only remind 
us of this fact, but also relive the light itself. The only thing more important than 
design is how the light shines and what atmosphere it creates. This diploma thesis 
was formed in cooperation with Bejvl Design Studio. They know how to resurrect 
glass with light. Once, the light was also alive, glowing white-hot, malleable, 
formed by the breath of glassworks masters. The result of this thesis is a collection 
of table and ceiling lamps.

Linda Vránová
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Narozena: 1989
Národnost: slovenská
Škola: Univerzita Tomáše Bati, 
Zlín, Česká republika
Název díla: Liturgické předměty
Technika: foukané, lepené, zlacené sklo
Rozměry: různé

Born: 1989
Nationality: Slovak
School: Tomas Bata University, 
Zlín, Czech Republic
Title: Liturgical Objects
Technique: blown, glued, gilded glass
Size: various

Set of liturgical objects for modern chapels and small churches. The set consists 
of a chalice, paten, ampoules for wine and water and a plate for altar-bread, used 
during liturgy. Another object is a monstrance used during holy communion and 
altar cross that must be on the altar in church. These liturgical objects are made 
of the untraditional material of glass. For me glass is also my attitude to other 
people through the Christian principles which I confess. My faith inspired me to 
perceive every person uniquely as pure glass.

Souprava liturgických předmětů do moderních kaplí a malých kostelů. Souprava 
se skládá z několika částí, které se používají při liturgické slavnosti. Kalichu, 
patény, nádobky na víno a vodu, misky na hostie. Dále se zde nachází monstrance, 
která se používá při slavení eucharistie, a oltářní kříž, který nesmí chybět v kos-
tele na oltáři. Tyto liturgické předměty jsou řešeny jako souprava a jsou vyrobeny 
z netradičního materiálu, skla. Sklo pro mě představuje také můj postoj ke kaž-
dému člověku prostřednictvím křesťanských principů, které vyznávám. Moje víra 
mě inspirovala k tomu, abych tak, jak je sklo průzračné, vnímala i každého člověka 
jako jedinečnou osobnost, jako čiré a čisté sklo.

Lucia Regásková
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Tato diplomová práce zpracovává námět sportu a jeho artefaktů. Ústředním moti-
vem je tvarosloví rybářského prutu, které kombinuji se segmenty křišťálových 
lustrů jako základními představiteli světelných objektů. Vybranými segmenty křiš-
ťálových lustrů se staly konkrétně ověsy. Jedná se o syntézu rybářské udice a sví-
tidla, o konfrontaci předmětu určeného do exteriéru, umístěného do interiéru. 
Svým dílem jsem se pokusil zaznamenat okamžik vzrušení, který rybář prožívá na 
břehu vody při záběru. Vzrušující moment úspěchu a emocí. Pruty jsou vyrobeny 
z nerez oceli, která interpretuje vlastnosti reálného rybářského prutu.

This diploma work deals with the topic of sport and the artifacts thereof.
The central motif is the morphology of the fishing rod, which I combine with 
segments of crystal chandeliers as the principal representatives of lighting objects. 
Specifically, these selected segments of crystal chandeliers are the trimmings.
It is a synthesis of a fishing rod and light fixtures, a confrontation of objects 
intended for indoors and outdoors. With my work I have attempted to capture 
the moment of excitement the fisherman experiences on the shore when he gets 
a bite, an exciting moment of success and emotion. The rods are made of stainless 
steel, which interprets the properties of a real fishing rod.

Born: 1988
Nationality: Czech
School: Academy of Arts, Architecture 
and Desing, Prague, Czech Republic
Title: Fishing
Technique: soldered metal, cut, 
polished glass, glued
Size: 200 × 35 × 250 cm

Narozen: 1988
Národnost: česká
Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 
Praha, Česká republika 
Název díla: Rybolov
Technika: letovaný kov, broušené, 
leštěné sklo, lepeno
Rozměry: 200 × 35 × 250 cm

Lukáš Houdek
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Narozena: 1992
Národnost: australská
Škola: Australská národní univerzita, 
Canberra, Austrálie 
Název díla: Lámání
Technika: sklo tavené ve formě, kov 
Rozměry: 300 × 30 × 200 cm

Born: 1992
Nationality: Australian
School: Australian National 
University, Canberra, Australia
Title: Refract
Technique: mould melted glass, metal
Size: 300 × 30 × 200 cm

Refract examines spatial relationships between three-dimensional objects 
and their two-dimensional representations. Cast glass forms are tethered to 
corresponding wireframe drawings, stretching from the wall and projected into 
space. Activated by the material properties of glass; its optical qualities, density 
and translucency, the cast forms appear to shift between volume and flatness. The 
wireframe imagery, composed digitally as maps of the cast objects, are rendered 
in string and seem to exist at once as image and object. Inspired the Necker Cube, 
Refract challenges the viewer’s apprehension of form and space through the use 
of illusionistic imagery and translucent material. The glass and imagery combined 
explore positive & negative spaces and the possibilities of shifting perception 
within and between object and drawing.

Lámání zkoumá prostorové vztahy mezi trojrozměrnými objekty a jejich dvouroz-
měrnými reprezentacemi. Tavené skleněné tvary jsou přivázané ke korespondují-
cím drátěným modelům, táhnou se od zdi a promítají se ve vzduchu. Aktivované 
vlastnostmi skla jako materiálu – jeho optickými schopnostmi, hustotou a prů-
svitností – až se zdá, že se lité formy přesouvají mezi objemem a plochostí. 
Drátěné obrazy, digitálně komponované jako mapy litých objektů, jsou rendero-
vané provázkem a zdánlivě existují jako obraz a objekt zároveň. Lámání je inspi-
rované Neckerovou krychlí a představuje výzvu pro divákovo chápání formy a pro-
storu prostřednictvím iluzorního zobrazení a průsvitného materiálu. Sklo a obraz 
dohromady zkoumají pozitivní a negativní prostory a možnosti měnícího se vní-
mání uvnitř objektu a obrazu a mezi nimi.

Madisyn Zabel
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Narozena: 1990
Národnost: slovenská
Škola: Vysoká škola výtvarných 
umění, Bratislava, Slovensko
Název díla: Pevné, tekuté, lehké
Technika: malované, pískované tabulové sklo
Rozměry: 6 skleněných tabulí, 210 × 100 mm

Born: 1990
Nationality: Slovak
School: Academy of Fine Arts 
and Design, Bratislava, Slovakia
Title: Solid, Liquid, Light
Technique: painted, sandblasted flat glass
Size: 6 glass panes, 210 × 100 mm

The work is entitled Solid, Liquid, Light. It refers to the transformation present 
in the process of creation as well as in the sacral area. The basic materials used 
are glue and twine. The twine is placed between two sheets of glass. With each 
movement, it leaves a distinctive mark. The next phase utilizes sandblasting, 
with the process then repeated several times. The result is two different sheets 
(top and bottom), each treated differently. The rope leaves a mirror image, but 
sandblasting completes each board differently, creating two visually similar 
images. Cords are a symbol of salvation and link our world to God. The Chapel 
of John the Evangelist in Bratislava was chosen specifically; the work is a site-
specific installation.

Diplomová práce s názvem Pevné, tekuté, lehké odkazuje na proměnu, která je 
přítomna v procesu tvorby, ale také v sakrálním prostoru. Malba vzniká pou-
žitím lepidla a šňůry, kterou pohybuji mezi dvěma tabulemi skla. Vznikají tak 
dva symetrické obrazy, ke kterým se snažím při pískování přistupovat rozdílně. 
Charakter lehké, vzdušné malby zdůrazňuje i instalace. Propojuje pozemský svět 
s Bohem a je symbolem záchrany. Tabule skla svou vahou brzdí šňůru, a zůstávají 
tak v nakloněné poloze. Kaple sv. Jana Evangelisty v Bratislavě je zvolena cíleně, 
dílo je site-specific installation.

Marta Matejková Vjatráková
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Born: 1978
Nationality: Irish
School: National College of Art 
and Design, Dublin, Ireland
Title: Constructed Memory: 1920
Technique: mould melted, engraved glass, prints
Size: wood (26 × 50 × 4 cm); rolling pin 
(25 × 4.5 cm); engraved panel (15 × 21 × 0.6 
cm); 40 prints (15 × 21 cm)

Narozena: 1978
Národnost: irská
Škola: Národní vysoká škola umění 
a designu, Dublin, Irsko
Název díla: Zkonstruovaná vzpomínka: 1920
Technika: sklo tavené ve formě, ryté, tisk
Rozměry: dřevo (26 × 50 × 4 cm); 
váleček (25 × 4,5 cm); rytý panel 
(15 × 21 × 0,6 cm); 40 výtisků (15 × 21 cm)

Instalace reaguje na falešnou vzpomínku rodinného příslušníka na traumatickou 
událost během irské války za nezávislost v roce 1920. Zahrnuje válečky z monoli-
tického litého skla, které fungují jako tiskařský stroj, a zároveň je to alegorie, jak 
se mapuje vzpomínka v mozku. Díla instalovaná na zdi jsou odlévaná z řezaných 
výtisků z linolea. Sbírka výtisků představuje opakované obrazy ze vzpomínky. 
Jsou sesbírány s mašličkou, jak by to někdo udělal s dopisy, a mají stejnou barvu 
jako vyznamenání udělovaná povstaleckým silám během války. Dřevo a vále-
ček odkazují na dům, kde byli rebelové zachyceni a ryté sklo na postavu, která se 
nemůže této traumatické falešné vzpomínky zbavit.

This installation responds to a family member’s false memory of a traumatic event 
during the Irish War of Independence in 1920. It encompasses solid cast glass 
rolling pins which operate as printing devices and an allegory for how memory is 
mapped in the brain. The wall mounted pieces are cast from cut linoleum prints. 
The collection of prints represents the repeated imagery from the memory. They 
are collected with ribbon, as letters would have been, and are the same colour as 
the medals awarded to rebel forces during the war. The wood and the rolling pin 
reference the house from which the rebels were captured and the engraved glass, 
the figure haunted by this false traumatic memory.

Michelle Ryan
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Born: 1980
Nationality: Czech
School: Royal College of Art, 
London, Great Britain
Title: Seeing Blue
Technique: mould melted glass, fused with metals
Size: 18 × 11 × 1 cm

Narozena: 1980
Národnost: česká
Škola: Královská škola umění, 
Londýn, Velká Británie
Název díla: Vidět modře
Technika: sklo tavené ve formě, stavené s kovy
Rozměry: 18 × 11 × 1 cm

Projekt vychází ze dvou otázek: „Proč se zdá být voda modrá, když je vlastně prů-
hledná?“ a „Jak se mění naše vnímání když jsme pod vodou?“ Vyvinula jsem řadu 
návrhů brýlí ze skla, kovu a křišťálu Swarovski, které umožňují, aby uživatel zažil 
podvodní vidění na pevnině jako metaforu na jiné vnímání světa. Pro tento pro-
jekt jsem zkoumala výrazové možnosti spojení skla a kovů.

The project started with two questions: “Why water seems to be blue when it 
as actually transparent?” and “How does our perception change while being 
underwater?” I developed a range of glass, Swarovski crystals and metal eyewear 
designs which enable the wearer to experience underwater vision while being 
on the land as a metaphor for seeing the world differently. For this project I have 
researched expressive possibilities of connecting glass and metals together.

Mirka Janeckova
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Narozena: 1977
Národnost: nizozemská / ukrajinská
Škola: Institut umění a řemesel, 
Mechelen, Belgie
Název díla: Ze série Vzpomínky
Technika: pâte de verre
Rozměry: 15 × 30 × 10 cm

Born: 1977
Nationality: Dutch/Ukranian
School: Institute for Arts and 
Crafts, Mechelen, Belgium
Title: From the series Memories
Technique: pâte de verre
Size: 15 × 30 × 10 cm

The work reflects my childhood in the Ukraine. I come from a family with 
a background in textiles. Fabrics, yarn and needles were swirling throughout the 
house. Fabrics one can easily fold and pull in all kinds of forms. For me glass is 
a carrier of memories. With my objects I want to have transformed a movement 
and perception into matter. A hastily thrown-down handkerchief refers to smells 
from the past, and is a metaphor of time and process. You go on with your life 
and the handkerchief remains.

Nataliya Vladychko

Dílo odkazuje na moje dětství na Ukrajině. Pocházím z rodiny z prostředí  textilní 
výroby. Látky, příze a jehly vířily v celém domě. Látky, které se dají snadno  skládat 
a vytahovat do všelijakých forem. Pro mě je sklo nositelem vzpomínek. Chci, aby 
moje objekty proměnily pohyb a vnímání v hmotu. Narychlo odhozený  kapesník 
odkazuje na pachy z minulosti a je metaforou času a procesu. Jdete dál svým 
 životem, a kapesník zůstává.
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Born: 1991
Nationality: Japanese
School: Tokyo University 
of the Arts, Tokyo, Japan
Title: Micro World Specimens
Technique: mould melted glass 
Size: 40 × 50 × 10 cm, 25 × 40 × 25 cm

Narozena: 1991
Národnost: japonská
Škola: Tokijská univerzita 
umění, Tokijo, Japonsko
Název díla: Vzorky z mikrosvěta
Technika: sklo tavené ve formě
Rozměry: 40 × 50 × 10 cm, 25 × 40 × 25 cm

My works generally represent living organisms. I’m fascinated by the lives and 
morphology of all living things that are evolutionarily distant from human 
beings, such as plankton and fungi. I enjoy combining the most grotesque 
examples of these in my artworks. This particular series of works draws its 
inspiration from two types of microscopic imaging techniques. First is the 
traditional optical microscope, which uses light and colour to create an image. 
Second is the scanning electron microscope, which allows the viewer to see depth 
and textures that are invisible to the naked eye. I feel these properties are best 
expressed by glass as a material, which lends itself perfectly for representing these 
natural phenomena.

Moje díla zpravidla reprezentují živé organismy. Jsem fascinována životy a tvaro-
slovím všech živých tvorů, které jsou evolučně vzdálené lidem, například plankto-
nem a houbami. Ráda ve svých dílech kombinuji jejich nejgrotesknější příklady.
Tato konkrétní série čerpá inspiraci ze dvou technik mikroskopického zobrazo-
vání. První je tradiční optický mikroskop, který využívá světla a barvy, aby vytvo-
řil obraz. Druhou je rastrovací elektronový mikroskop, který uživateli umožňuje, 
aby viděl hloubku a textury, které jsou neviditelné pouhým okem. Podle mě lze 
tyto vlastnosti nejlépe vystihnout sklem coby materiálem, který se dokonale hodí 
k reprezentaci těchto přírodních fenoménů.

Natsuki Katsukawa
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Narozena: 1992
Národnost: slovenská
Škola: Univerzita Tomáše Bati, 
Zlín, Česká republika
Název díla: Pro život věčný (Ad vitam aeternam)
Technika: malba na tabulové sklo
Rozměry: 70 × 70 × 67,4 cm

Born: 1992
Nationality: Slovak
School: Tomas Bata University, 
Zlín, Czech Republic
Title: For Eternal Life (Ad vitam aeternam)
Technique: painting on flat glass
Size: 70 × 70 × 67.4 cm

Nikola Kovalíková
This object is entitled 20 kg. It captures the moment when an animal feels 
comfortable, from which the viewer can draw positive energy. It is a memory of 
my childhood and experiences with these emotions. The shape is inspired by the 
architecture of a concrete barn. To build it, I used flat glass and hog casings, which 
serve not only as a carrier of information, but also as the connection between 
the various segments. With natural light and organic materials, I try to maintain 
and promote the authenticity of the environment in which I grew up. The barn 
consists of five walls. Each inner wall features a pig caught in a lying position 
from a set angle.

Tento objekt je součástí mé bakalářské práce s názvem 20 kg a je věnován zachy-
cení momentu, kdy se zvíře nachází v jemu příjemné poloze, a tímto způsobem 
může divák tuto jeho pozitivní energii přijímat. Objekt má být vzpomínkou na 
mé dětství a to, co mě k těmto událostem váže. Tvar díla je inspirován architek-
turou betonového chléva, kterou jsem vystavěla za pomoci plochých skel a vep-
řových střev, které slouží nejen jako nosič informací, ale i spojka mezi jednotli-
vými segmenty. Přirozeným světlem a organickým materiálem se snažím zachovat 
a zároveň podpořit autentičnost prostředí, ve kterém jsem vyrůstala. Prostorový 
objekt – chlév – se skládá z 5 stěn, přičemž na každé vnitřní stěně je umístěno 
prase zachycené v ležící poloze z daného úhlu.
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Narozena: 1996
Národnost: japonská
Škola: Institut skla města 
Toyamy (TIGA), Toyama, Japonsko 
Název díla: Na schovávanou
Technika: sklo tavené ve formě, 
práce za studena, lepeno
Rozměry: různé

Born: 1996
Nationality: Japanese
School: Toyama City Institute 
of Glass Art (TIGA), Toyama, Japan
Title: Hide and Seek
Technique: mould melted glass, 
cold worked, glued
Size: various

My recent work explores the rhythm of everyday life through the medium of 
glass. The unique qualities of the material allow me to use shape and light to 
convey information. In each piece I create I aim to have a visual conversation 
with the viewer and express feeling about the flow of emotions of daily life.

Moje práce z poslední doby zkoumá rytmus každodenního života prostřednic-
tvím média skla. Unikátní vlastnosti tohoto materiálu mi umožňuje používat tvar 
a světlo, abych sdělila informace. V každém díle, které vytvářím, se snažím vést 
vizuální rozhovor s divákem a vyjádřit pocit toku emocí každodenního života.

Nozomi Deguchi
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Narozena: 1990
Národnost: izraelská
Škola: Becalelova akademie umění 
a desingu, Jeruzalém, Izrael
Název díla: Vynoření
Technika: sklo tvarované nad kahanem
Rozměry: 31 × 30 × 23 cm

Born: 1990
Nationality: Israeli
School: Bezalel Academy of Arts 
and Design, Jerusalem, Israel
Title: Emerge
Technique: lampworked glass
Size: 31 × 30 × 23 cm

Glass Sarcopoterium by flamework technique. Sarcopoterium is a desert rose 
shaped as a bundle of thorns which accompanied me during my childhood in 
the desert. Inspired by other desert plants, I gave the Sarcopoterium the ability 
to spread its seeds by detaching from the ground and rolling over the desert 
floor, which represents my inner voyage for growth. This was done by modifying 
the usual fractal shape into a more spherical shape where the Sarcopoterium 
is standing on its thin thorns to reduce friction with the sand. Transferring this 
plant to glass illustrates the conflict between strength and fragility and while 
most of the glass is transparent, the older thorns are coloured similar to a living 
Sarcopoterium.

Skleněné Sarcopoterium vyrobené technikou tvarování nad kahanem. 
Sarcopoterium je poušťní růže ve tvaru klubka trní, která mě doprovázela dět-
svím tráveným v poušti. Inspirovaná jinými pouštními rostlinami, dala jsem 
Sarcopoteriu schopnost roznášení semen tím, že se odpoutá od země a zakutalí se 
po povrchu pouště, což představuje moji vnitřní cestu za růstem. Toto jsem docí-
lila tím, že jsem upravila běžný fraktální tvar na kulovitější, kdy Sarcopoterium 
stojí na tenkých trnech, aby se snížilo tření s pískem. Přenesení této rostliny do 
skla ilustruje rozpor mezi sílou a křehkostí, a zatímco větší část skla je průhledná, 
starší trny jsou zbarvené podobně jako u živého Sarcopoteria.

Odelia Leuchter
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Born: 1985
Nationality: Guatemalan
School: Royal Danish School  
of Fine Art, Bornholm, Denmark
Title: Nested Memories in an Imperfect Present
Technique: blown, hot shaped 
glass (inside sculpting)
Size: installation 120 × 55 × 160 cm

Narozen: 1985
Národnost: guatemalská
Škola: Královská dánská škola 
výtvarných umění, Bornholm, Dánsko
Název díla: Zahnízděné vzpomínky 
v nedokonalé přítomnosti
Technika: foukané ručně na huti 
tvarované sklo (inside sculpting)
Rozměry: instalace 120 × 55 × 160 cm

Zahnízděné vzpomínky v nedokonalé přítomnosti. Reflektivní znázornění 
časů sebepoznávání a marných pokusů zachytit podstatu přítomného času. 
Emocionální boj o to stát se jednotlivcem. Figurativní abstrakce přítomnosti času 
a jak jednotlivec sám sebe popisuje. Kusy představují kulturní cestu, bibli poznání 
člověka, zatímco pevné přidělané součásti představuji zemi a zrcadlo reflexe sebe-
poznání na matném povrchu.

Nested Memories in an imperfect present. A reflective representation of the times 
of self-discovery and the vain attempts to capture the essence of present time. 
The emotional struggle of becoming an individual. Figurative abstractions of the 
presence of time and the self-description of the individual. The pieces represent 
the cultural way, the bible of knowledge of the persona, the solid attached 
components represent the ground, and the mirror represents the reflections of 
self-knowledge over an opaque surface. 

Rafael Alejandro Zarazua Rosales
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Born: 1989
Nationality: British
School: National College of Art 
and Design, Dublin, Ireland
Title: Let’s Hook Up
Technique: pâte de verre
Size: 73 × 43 × 0.3 cm

Narozena: 1989
Národnost: britská
Škola: Národní vysoká škola umění 
a designu, Dublin, Irsko
Název díla: Dejme se dohromady
Technika: pâte de verre
Rozměry: 73 × 43 × 0,3 cm

Inspiruje mě každodennost: jak vypadá světlo skrz stromy, lidé, které znám, 
dokonce moje oblíbené kalhotky. Má současná práce zkoumá spodní prádlo 
coby poslední kusy oblečení, které se sundají, než jsme nazí a odhalení. Ty kusy 
 odrážejí krásu vlastní tomuto okamžiku zranitelnosti. Používám sklo, abych 
 zdůraznila křehkost a intimitu, abych zachytila každodenní události, které možná 
přehlédnete, nebo za které se dokonce stydíte. Křehkost pâte de verre zvýrazňuje 
pomíjivost prchavých okamžiků.

The everyday inspires me; the look of light through trees, people I know, even 
my favourite pair of knickers. My current work explores underwear as the last 
items of clothing to be taken off before you are naked and exposed. These pieces 
acknowledge the beauty inherent in that moment of vulnerability. I use glass to 
emphasize the sense of delicacy and intimacy, to capture everyday occurrences 
that you may overlook or even be embarrassed by. The fragility of pâte de verre 
accentuates the ephemerality of fleeting moments.

Sophie Longwill
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Born: 1990
Nationality: German
School: Institute for Artistic Ceramics 
and Glass, Höhr-Grenzhausen, Germany
Title: Zeitimpuls
Technique: fused, cut glass, metal
Size: 120 × 150 × 100 cm

Narozena: 1990
Národnost: německá
Škola: Institut pro uměleckou keramiku 
a sklo, Höhr-Grenzhausen, Německo
Název díla: Zeitimpuls
Technika: spékané, řezané sklo, kov
Rozměry: 120 × 150 × 100 cm

Dílo se skládá z přerostlé káči a novin zatavených do podlahových panelů. 
Vybrané články v novinách navozuji něco jako „zamrzlou reportáž“ o posledních 
deseti měsících. Ty tři disky káči mají centrické řezby, které zesilují myšlenku 
rotace a následné dezorientace. Díky speciálnímu povrchu dvojbarevného skla se 
stanou návštěvník i okolí součástí instalace. Moje práce se zabývá časem a vědo-
mou analýzou světových událostí. Divák je vyzván, aby reflektoval svůj postoj vůči 
vystaveným článkům.

The work consists of an oversized top and fused newspaper floor panels. The 
selected articles of the newspapers suggest a kind of “frozen reporting” of the 
last ten months. The three sheets of the top have centric cuts, which intensify the 
idea of rotation and the following disorientation. Due to the special surface of the 
dichroic glass, the visitor and the environment become part of the installation. 
My work deals with time and the conscious analysis of world affairs. The viewer is 
invited to reflect his/her position concerning the shown articles.

Susanne Kunkel
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Narozena: 1989
Národnost: česká
Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 
Praha, Česká republika
Název díla: Naturalmente
Technika: kombinovaná (sklo 
tavené ve formě, barva)
Rozměry: variabilní (velikost původní 
instalace: cca 4 × 0,5 × 3 m, velikost 
segmentu cca: 50 × 20 × 6 cm)

Born: 1989
Nationality: Czech
School: Academy of Arts, Architecture 
and Design, Prague, Czech Republic
Title: Naturalmente
Technique: combined (mould melted glass, paint)
Size: variable (size of original installation: 
ca. 4 × 0.5 × 3 m, size of segment ca. 50 × 20 × 6)

The project is the outcome of a long-term interest in the work of Carlo Scarpa. The 
installation is a space for the process of the passage of ink, which adheres to the 
glass parts and settles. This process gave the installation its name. Naturalmente 
can be translated from Italian as “naturally” or “process”. The installation 
represents the specific sense of a particular person associated with a particular 
place. The main impetus to create the project was a quite romantic moment – rain 
falling on the Brion family tomb in San Vito d’Altivole. Naturalmente offers you 
time while watching a slow-going, seemingly timeless process. Naturalmente is 
a space to stop and meditate, just like the Brion family cemetery.

Vendulka Prchalová

Projekt je výstupem dlouhodobého zájmu o práci Carla Scarpy. Instalace je prostor 
pro proces vznikající průchodem tuše. Tuš ulpívá v členění skleněných dílů a sedi-
mentuje. Tento děj dal instalaci jméno. Naturalmente je možné přeložit z italštiny 
jako „přirozeně“ nebo „v procesu“. Instalace je artikulace pocitu – konkrétního 
pocitu konkrétního člověka, spojeného s konkrétním místem. Je složité vizuálně 
ztvárnit vlastní fascinaci a vyhnout se při tom úsměvnému patosu, když hlav-
ním impulzem vytvoření projektu je poměrně romantický moment – moment 
deště spouštějícího se na hrobky rodiny Brion v San Vito d’Altivole. Naturalmente 
je prostor pro úvahu – nabízí vám čas během sledování pomalého děje, zdán-
livě bezčasého, přesto jasně započatého i ukončeného. Naturalmente je prostorem 
zastavení a meditace, stejně jako hřbitov rodiny Brion. 
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Narozena: 1988
Národnost: americká
Škola: Škola: Univerzita Virginia Commonwealth, 
Richmond, Spojené státy americké
Název díla: Nejnemilosrdnější 
sousta svého já odstraněna
Technika: asambláž se střepy foukaného skla
Rozměry: 61 × 59 × 16 cm

Born: 1988
Nationality: American
School: Virginia Commonwealth University, 
Richmond, United States of America
Title: The Most Unkind Morsels 
of the Self Removed
Technique: blown glass, assembled 
Size: 61 × 59 × 16 cm

Clothing acts as a containment system for the self and an advertisement of the 
character of the spiritual contents within. Discarded clothing carries the trace of 
the body that existed underneath, conjuring an image of the body itself shrinking 
to a pile. The feather-like glass shards lining the inside of the denim jacket act 
as a reminder of the most unkind morsels of the self, the parts that jab and 
puncture. The question is, whose self is it - a friend’s or my own? The nature of 
a garment such as the denim jacket is almost like the nature of the word “you” in 
a good poem – so many people can put it on, but only certain people do.

Victoria Ahmadizadeh

Oblečení slouží jako zádržný systém pro vnitřní Já a zároveň jako reklama cha-
rakteru duchovního obsahu uvnitř. Odhozené oblečení nese stopy těla, které exi-
stovalo pod ním, a vyvolává obraz toho, jak se tělo samotné zmenšuje, až zbude 
pouhá hromádka. Skleněné střepy připomínající peří na vnitřní straně džínové 
bundy slouží jako připomínka nejnemilosrdnějších soust vlastního Já – ty části, 
které píchají a prorážejí. Otázka tedy zní, čí je to Já – kamarádovo, nebo moje? 
Povaha oděvu, jakým je džínová bunda, je skoro jako povaha slova „ty“ v dobré 
básni – může si ji obléknout spousta lidí, ale jen někteří to skutečně udělají.
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Born: 1987
Nationality: German
School: Weissensee School of Art, Berlin, Germany
Title: Digital Handmade – Parametric 
Surfaces in Pâte de Verre
Technique: pâte de verre, fusing, 
parametric generic design, CAD, 
3D printing, rapid prototyping
Size: 12.6 × 17.2 cm, 13 × 6.8 cm

Narozena: 1987
Národnost: německá
Škola: Weissensee akademie 
umění, Berlín, Německo
Název díla: Digitální ruční práce – 
parametrické povrchy v pâte de verre
Technika: pâte de verre, fúze,
parametrický generický design, CAD,
3D tisk, rychlé prototypování
Rozměry: 12,6 × 17,2 cm, 13 × 6,8 cm

Při zkoumání 3D tisku skla se ukázalo jako inspirativní zdroj mnoha potřeb pâte 
de verre. Pâte de verre – 3D tisk 2. tisíciletí př. n. l.? Zkoumání, jak můžou dnešní 
designeři využívat pâte de verre, a zakomponovat ho do nových procesů designu 
bylo hnací silou tohoto experimentálního výzkumu. V kombinaci s rychlou pří-
pravou prototypů, CAD a „kobylkovými“ technologiemi byly zkoumány materiály, 
techniky a smysly. V jemném vzoru a povrchových studiích byly iluminovány pre-
ciznost vnímání, hranice poznávaní a přesnost přesunu, ve kterém nechává každý 
nástroj své stopy. Jádrem projektu byla souhra mezi analogem a digitálem – vyu-
žití každého z nich ve chvíli, kdy se to nejlépe hodilo, a také jejich spojení, aby 
vznikl nový potenciál.

Researching 3d printing glass, pâte de verre was found to be an inspiring source. 
Pâte de verre – the 3d printing of 2000 BC? Investigating how pâte de verre can be 
used by designers today, incorporated into new design processes, was a driving 
force of this experimental investigation. Combined with rapid prototyping, CAD 
and grasshopper technologies, material, techniques and senses were explored. 
In fine pattern and surface studies the precision of perception, the edge of 
cognition, and the exactitude of transfer, in which every tool leaves its trace, were 
illuminated. The interplay between analog and digital, using each when best fit 
and their twinned presence to originate new potential, was core to the project.

Virginia Binsch
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Narozen: 1984
Národnost: čínská
Škola: Institut umění Guangxi, 
Nanning, Zhuang, Čína
Název díla: Suchá voda
Technika: slinuté olovnaté sklo 
s keramickým olejem
Rozměry: 46 × 43 × 6 cm

Born: 1984
Nationality: Chinese
School:  Guangxi Art Institute, 
Nanning, Zhuang, China
Title: Dry Water
Technique: sintered lead glass with ceramic oil
Size: 46 × 43 × 6 cm

The work is made of lead glass, the internal colour ring is a colour change of the 
surface and the crack mechanism stems from ceramic art form. The opaque part of 
the surface is the ceramic oil and the glass sintering together at high temperature. 
This work is a comparison of the colour texture of the glass and the study aims, 
through this creation, to explore the possibility of combining glass and other 
materials.

Dílo je vyrobeno z olovnatého skla, vnitřní barevný kruh je jiné barvy a mechani-
smus trhlin vychází z keramického umění. Neprůhledná část povrchu vznikla sli-
nutím keramického oleje a skla za vysoké teploty. Toto dílo je srovnáním barvené 
textury skla a tato studie má za cíl zkoumání možností kombinace skla a jiných 
materiálů.

WuLin Xie
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Born: 1991
Nationality: Chinese
School: Academy of Fine Arts, 
Shanghai, China
Title: Remains
Technique: mould melted glass
Size: 100 × 25 × 8 cm

Narozena: 1991
Národnost: čínská
Škola: Akademie výtvarného umění, 
Šanghaj, Čína
Název díla: Pozůstatky
Technika: sklo tavené ve formě
Rozměry: 100 × 25 × 8 cm

Umělci jsou nadšeni imaginárními, groteskními tvory, kteří v nich vyvolávají zvě-
davost – ať je to vášeň pro svět fantazie anebo touha měnit lidi ve zvířata a získat 
moc přírody. Od dávných dob těšilo lidi zobrazování neskutečných bytostí, a tak 
jsem vytvořila toto dílo s názvem Pozůstatky. Dílo nemá v úmyslu pouze imitovat 
podobu těchto zvláštních tvorů. Jsou to přece tvorové z říše fantazie a jejich sku-
tečnou podobu nemůžeme znát, proto chci zobrazit jen pozůstatky, abychom si 
mohli představit více.

Ye Lin
Artists have great enthusiasm and curiosity about imaginary, grotesque creatures, 
whether it is a passion for the fantasy world or eagerness to turn human into 
animals and obtain the power of nature. Since ancient times, humans have always 
enjoyed the depiction of creatures that only exist in the imagination, so I created 
this work, which is called Remains. The work is not meant to simply imitate 
the appearance of these strange creations; in fact, since this is a fantasy creature 
and we cannot know the real appearance, that is why I only want to depict the 
remains which can let us imagine more.









Libenský–Brychtová
Title: The Coronation
Technique: mould melted glass
Size: 100 × 80 cm
Year: 1988

Název díla: Korunovace
Technika: sklo tavené ve formě
Rozměry: 100 × 80 cm
Rok: 1988
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„Stejně jako mnoho velkého v umění, vyplývá Libenského práce z potřeby 
 tvořit, ne ohromit, což jí časem přidává na působivosti.“
Dan Klein, britský historik umění a kritik

V roce 1986 utavili Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou Křídla, sochu, 
z jejíž ploché základny se tyčí jehlan a dva hranoly. Následným a zcela reálným 
kompozičním východiskem bylo postavit sochu zpět „na nohy“. Tak vznikl hned 
po té první Stolec pro nevěstu, utavený ze vzácného safirinového skla. Následovaly 
další, označované číselně Stolec I a Stolec II-Astride, Stolec Čelem vzad nebo pro 
temně rudé zabarvení stolec nazvaný Červená v prostoru. U rozměrné Korunovace 
(1988), která k tomuto souboru rovněž náleží, je významným symbolem pevnost 
i křehkost zároveň. Spočívá ve využití monumentální stavby hranolů, které „koru-
nují“ slitky uniklé při tavení jako protiklad ostře vybroušených hran. 
Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou předvedli prostřednictvím Stolců, 
se kterými souvisí také soubor Trůnů, jistotu a ušlechtilou důvěru v působi-
vost materiálu, ale také respekt, který dovede vyvolat. Jsou to vlastně svébytně 

“Like much that is great in art, Libenský’s work came from a need to create, not a need 
to impress, which will serve to make it all the more impressive as time goes by.”
Dan Klein, British art historian and critic

In 1986, Stanislav Libenský and Jaroslava Brychtová cast the work Wings, a sculpture 
on which a pyramid and two prisms rise out of a flat base. The resulting and quite real 
compositional recourse was to place the statue back “on its feet”. Thus, immediately 
following, the first Seat for the Bride was created, cast from rare sapphirine glass. 
Others followed, labelled with numbers Seat I and Seat II-Astride, the seat Facing 
Backwards and the seat called Red in Space for its dark crimson colour. The sizable 
Coronation (1988), which also belongs to this series, is an imposing symbol of both 
strength and fragility. It involves the use of a monumental structure of prisms that 
are “crowned” by castings that leaked out during the casting process in contrast to the 
sharply honed edges of the base.
Through their Seats, and the related series Thrones, Stanislav Libenský and Jaroslava 
Brychtová displayed a certainty and refined confidence in the appeal of the material, 
as well as in the respect it is able to evoke. They are actually distinctively constructed, 

Milena Klasová
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modern structures influenced by stimuli based on the iconic forms of architecture 
from great civilizations past. Prisms, understood as archetypal elements, play 
a fundamental spatial and luminous role, at the points of intersection even 
supported by an illusory transformation.
When Libenský and Brychtová exhibited in Prague 27 years later, the Seats 
were a part of this important retrospective. At the behest of Jiří Kotalík, at the 
time the director of the National Gallery, it took place at the Wallenstein Riding 
School in 1989. When Professor Libenský had to involuntarily give up teaching 
after forty-two years, he founded his own studio in Železný Brod along with 
Jaroslava Brychtová, and in it created work whose contemporary spatial shape and 
expression reached the attention of the general public. 
Milena Klasová
Art historian

vybudované, moderní stavby ovlivněné podněty vycházejícími z kultovní formy 
architektur velkých civilizací minulosti. Hranoly, chápané jako archetypální prvky, 
tu sehrávají zásadní prostorovou a světelnou roli, v místech styků dokonce podpo-
řenou iluzivní proměnou. 
Když po 27 letech vystavovali S. Libenský s J. Brychtovou v Praze, byly Stolce sou-
částí této významné retrospektivy. Z podnětu Jiřího Kotalíka, tehdejšího ředitele 
Národní galerie, se uskutečnila v Jízdárně Valdštejnského paláce v roce 1989. Když 
se musel profesor Libenský nedobrovolně vzdát po dvaačtyřiceti letech vyučování, 
založili spolu s Jaroslavou Brychtovou v Železném Brodě vlastní studio a vytvořili 
v něm dílo, jehož soudobý prostorový tvar a výraz zasáhl vnímání široké veřejnosti.
Milena Klasová
teoretička umění
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Pilchuck Glass School
Session 4 “Phenomena” (July 5–22 2016)
Course: Mastering Minimal (Glassblowing)
Instructor: Sean O’Neill

The class I chose was Mastering Minimal by Sean O’Neill, and the theme of 
this class was “an exploration of blown glass with an emphasis on form with 
a minimal use of colour”. 
There are three reasons why I chose this class. Firstly, I was interested in 
a Sean O’Neill’s works. In the application catalogue for the summer program 
his pieces were very beautiful vessels that were made only in black and white. 
“Vessel” is one of the essential elements for my creation. I sympathized with 
his works and was interested in his method of creating vessels at the same 
time.
The next reason is that I am interested in minimalist design. When I make 
glass works, I consider a balance between things I want to show and the 
overall appearance. However, sometimes I feel that it is difficult to design 

Pilchuck Glass School
Lekce 4 „Fenomén“ (5.–22. července 2016)
Kurz: Mistrovství minimalismu (Foukání skla)
Instruktor: Sean O’Neill

Zvolila jsem si kurz Mistrovství minimalismu, vedený Seanem O’Neillem. 
Tématem tohoto kurzu bylo „zkoumání techniky foukaného skla s důrazem na 
formu a minimální užití barev“.
Tento kurz jsem si vybrala ze tří důvodů. Za prvé mne zajímala možnost bliž-
šího seznámení s prací Seana O’Neilla. V přihlašovacím katalogu na letní 
program byly prezentovány nádherné nádoby v čistě černobílém provedení. 
Nádoby jsou hlavním základem mé tvorby. Jeho práce mne nadchly a samo-
zřejmě ve mně probudily touhu. 
Dalším důvodem je to, že mě zajímá minimalistický design. Při práci se sklem 
považuji za své ústřední téma udržování rovnováhy mezi tím, co chci uká-
zat, a konečným dojmem z celku. Někdy pro mne však bývá náročné tuto 

Tami Ishida
Born: 1975
Nationality: Japanese
School: University for the Creative 
Arts, Farnham, United Kingdom
Title: Cups 
Technique: blown, cut, polished glass
Size: 7 pieces; the biggest piece: 7×7×7 cm

Narozena: 1975
Národnost: japonská
Škola: Univerzita výtvarných umění, 
Farnham, Spojené království
Název díla: Poháry 
Technika: foukané, broušené a leštěné sklo
Rozměry: 7 kusů; největší kus: 7×7×7 cm



my work in a good balance, because my piece tends to include too much 
expression. I wanted to study minimal ornamentation to improve my works, so 
this theme quite matched with the directionality of the creation that I aim for. 
The last reason was to improve my blowing skill. I had already been making 
works by glass blowing. However, my glassblowing experience was only for two 
years, so my skill was not enough to make the form I want to create freely at the 
moment. I wanted to practice basic blowing skill and to take this opportunity to 
challenge myself to create new forms that I have not made so far.
Over 17 days, we students were given four assignments. 
The first assignment was “Spheres”, the making of two 6 inch spheres by 
blowing. One is a pure blown sphere, and other is a sphere with a texture made 
by hot working on the surface. Then the pure sphere one was cut in the upper 
part to make a vessel. I learned two new techniques in this first assignment. 
One is a glass cutting method that is called “hot pops”. This is an efficient way 
to cut cylinder or sphere shaped glass. The other is acid etching. This technique 
can make a texture or pattern effectively, and I like this exquisite surface texture 
especially. 

rovnováhu udržet, neboť mám tendenci vkládat do svých děl mnoho exprese. 
Ráda bych se věnovala studiu minimalistické ornamentace, neboť věřím, že 
zvládnutí této látky by mé práci prospělo, toto téma by skvěle zapadlo do smě-
řování mé tvorby.
Posledním důvodem byla má snaha vylepšit svou techniku foukání skla. 
S touto technikou dnes již pracuji, ovšem do té doby jsem měla za sebou pouze 
dvouletou zkušenost, a tak jsem techniku neovládala do té míry, abych byla 
schopna vytvořit tvar dle svých představ. Chtěla jsem kurzu využít jako mož-
nosti zdokonalit se ve foukání skla a pokusit se snad i o vytváření forem, které 
jsem do té doby neovládala.
V průběhu sedmnáctidenního workshopu nám byly uloženy čtyři úkoly: 
Prvním bylo foukání koulí o velikosti 15 cm. Nejprve čistě foukané sklo, poté 
koule, které byl za tepla upraven povrch. Čistou kouli jsme poté rozřízli a vytvo-
řili z ní nádobu. První úkol mě naučil dvěma novým technikám – řezání 
skla, zvanému „hot pops“, což je účinný způsob, jak rozříznout skleněný válec 
či kouli. Druhou je leptání kyselinou. Tato technika dotváří povrch či vzor 
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The second assignment was “Form”. We used templates to refine the profiles 
each student designed. When we designed the form, we had to consider 
“Reach” and “Bulge” simultaneously. I designed a short and thick bottle for 
this assignment. It was the first time that I had made the form of a bottle by 
glass blowing. I could not blow it larger, and the template was almost not 
helpful at that time. The size was on the small side, but I completed a bottle 
somehow. Using this form as a canvas, we also studied textures and patterns 
by cold working of cutting, engraving, sandblasting and acid etching.
The third assignment was to create a piece that contains “transmits”, 
“swallows”, “separates” and “light”. Then we created a surface using this form 
through cold working. I designed a form that improved the bottle I made 
for the second assignment, and the surface made a pattern like tree bark by 
sandblasting.
Pilchuck Glass School is surrounded by rich nature, and I was inspired a lot 
by this nature. Tree bark that I found in the forest especially proved a source 
of inspiration. To create the pattern and the texture by sandblasting, I used 
a woodworking bond for masking. The woodworking bond was highly 

a takovýmto způsobem dotvořený povrch mám ve velké oblibě. 
Druhým zadáním byla „Forma". Na pročištění tvarů, které vytvářeli jednotliví 
studenti, jsme využili forem. Poté, co jsme vytvořili formu, bylo nutné zvo-
lit rozpětí a velikost výdutě koule. Vytvořila jsem malou silnou lahvičku. Byl 
to můj první pokus takový tvar vyfoukat. Nedokázala jsem vytvořit větší tvar 
a moje forma mi takřka nebyla k užitku. Výsledná velikost byla menší, než 
jsem původně zamýšlela, ale nakonec se mi láhev podařilo dokončit. Tento 
artefakt jsme využili jako plátno a vyzkoušeli jsme si na něm techniky za stu-
dena vytvářených povrchů, vzorů, řezání, rytí, pískování a leptu.
Třetím úkolem bylo vytvořit kus, který by obsahoval „přenašeče“, „polykače“, 
„rozdělovače“ a „světlo“. Na této formě jsme dotvářeli za studena povrchovou 
úpravu. Pracovala jsem na formě z druhého zadání, na níž jsem vytvořila tech-
nikou pískování vzor kůry stromu.
Sklářská škola v Pilchucku se nachází v lůně nádherné přírody, která mi byla 
velkou inspirací. Inspirovala mě kůra stromů, které jsem v lese nacházela. 
Pro pískování jsem použila dřevařské lepidlo, jež sloužilo pro pokrytí částí 
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effective as a masking to make a texture like wood bark, and I was able to 
create a satisfactory bottle. 
In addition to this assignment, we had the opportunity to learn printing 
using glass plate. We printed images that link to design for this assignment. 
I created a print that was inspired by tree bark.
The last assignment was “hot-cold-hot”. We challenged our creativity using 
three steps. Firstly, making a form in the hot shop, then doing cold work 
on the form, and lastly bringing it back to the hot shop and hot working 
it again. I used black powder in the hot work first, and made a pattern by 
sandblasting and engraving. Then I took the cold-worked pieces back to 
the hot shop, and made form by blowing again. This was the first time for 
me using this method. I used black powder, but as the bubble swelled out, 
the black became pale, almost purple. I could not control the colour in 
this challenge. My pieces for this assignment were not a success, but I am 
satisfied with this challenge. Everything was a new challenge for me. 
When I finished this session I had learned glass techniques and got a lot 
of inspiration from this class. Especially being a glassblowing assistant was 

skleněného povrchu. Tento materiál se mi pro vytvoření vzoru kůry velmi 
osvědčil. A tak jsem byla s výslednou podobou láhve spokojena. 
Navíc jsme při plnění tohoto zadání měli příležitost naučit se technice tisku 
na skleněnou desku. Tiskli jsme obrazy odkazující k designu, který jsme 
si pro tento úkol zvolili. Já jsem tedy vytvořila tisk inspirovaný stromovou 
kůrou. 
Poslední zadání bylo „horký – studený – horký“. Práce na tomto kusu sestá-
vala ze tří kroků. Nejprve jsme za horka vytvořili formu. Pak jsme na ní za 
studena pracovali a na závěr jsme ji opět přivedli do horkého stavu, abychom 
na ní vytvořili závěrečné úpravy. Já jsem v horké fázi použila střelný prach 
a vytvářela vzor pískováním a rytím. Potom jsme tyto kusy opět přivedli do 
horkého stavu a vyfukovali je. Takovéto práce jsem se účastnila poprvé. Při 
použití střelného prachu došlo k tomu, že když se forma zase stáhla, černý 
prach zesvětlal – až do nafialovělé barvy. Nepodařilo se mi barvu ovlivnit. 
Výrobky z této fáze dílny pro mne nebyly velkým úspěchem. Ale přesto jsem 
ráda. Všechno pro mne bylo nové a poprvé. Kurz jsem dokončila, seznámila 
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an important experience for me. In the hot shop, we worked in pairs, as 
a blower and their assistant. I usually work alone, so I had no experience 
working with an assistant and assisting someone. At first, I had difficulty 
assisting the other person because of my blowing skill and knowledge 
and my skill in English. I was a beginner in all these aspects. My blowing 
partner, three teaching assistants and the instructor Sean always helped 
me and I have been able to improve these skills one by one. I learned 
teamwork from this assistant work.

I met many young glass artists from various countries at Pilchuck. They 
made an effort and inspired each other, and I was one of those people. 
Now, I feel that this school is surely a special place for the people who 
learn glass art.
Tami Ishida
the winner of Stanislav Libenský Award 2015

se s řadou sklářských technik a získala mnoho inspirace. Velkou zkušeností 
pro mne byl fakt, že jsme při foukání pracovali v párech, kdy druhý v procesu 
figuroval jako asistent. Já většinou pracuji sama, takže na přítomnost asistenta 
nejsem zvyklá. Ani na to být v jeho roli. Být asistentem pro mne z počátku 
představovalo velkou výzvu – a to z důvodů mých omezených sklářských 
dovedností i jazykové bariéry. V obou těchto činnostech jsem začátečník. Můj 
partner-asistent, tři asistenti-učitelé a instruktor Sean mi byli ve všem nápo-
mocni a každý z nich přispěl k mému postupnému zlepšování. Naučila jsem se 
díky tomu týmové práci.

V Pilchucku jsem se seznámila s řadou mladých sklářů z různých koutů světa. 
Všichni jsme se hodně snažili a všichni jsme se toho hodně naučili. A já jsem 
byla jednou z nich. Je bez pochyb, že tato škola je výjimečným místem pro kaž-
dého, kdo se zabývá sklářským uměním.
Tami Ishida
vítězka Stanislav Libenský Award 2015
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Velvyslanectví USA v Praze
Velvyslanectví státu Izrael v ČR
Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice
Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze

Auspices
Australian Consulate in the Czech Republic
U.S. Embassy in Prague
Embassy of the State of Israel
Embassy of the Republic of Latvia in the Czech Republic
Embassy of the Republic of Slovenia in Prague

Partneři výstavy
Exhibition Partners

Organizátor výstavy
Exhibition Organizer

Spoluorganizátor výstavy
Exhibition Coorganizer

Mediální partneři výstavy
Exhibition Media Partners

Právní podpora
Legal Support

Speciální poděkování za podporu
Special thanks for support





Aukční dům a prodejní galerie
Ovocný trh 2, Praha 1
telefon: 224 222 001
www.dorotheum.com

Specializovaná aukce
ATELIÉROVÉHO SKLA 
 
20. ŘÍJNA 2016 OD 19 HODIN,
SOHO PRAHA

Vybírejte sklo z toho nejlepšího! 

Top Czech Studio Glass
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Classes
Studio Rentals

Artist Residencies
Scholarships

Lectures and Demos

cmog.org/studio
607.438.5100

thestudio@cmog.org
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Pilchuck Glass School offers year-round courses and 
residencies in glassmaking for artists of all skill levels.

BE IMMERSED.
BE INSPIRED.
BE TRANSFORMED.



Bartoškova 26
Praha 4-Nusle

Česká republika 
www.prazskagalerie.cz 

Nina Podobnikar

Gabriela WilsonJean Fernandes

Stanislav Libenský Sara Hellsing

Eita Shinzato

Jiří Růžička

Alexandra Frasersmith






