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Oost-Europa als bron van glaskunst

Elke editie van VASTinvest
presenteren we een winkel
met mooie spulletjes.
Decoratie, kunst en
functionaliteit gaan geweldig
samen in glas. Bij JU & JU
in Leiden hebben ze daar een
fijne smaak voor ontwikkeld.
Een spectaculair assortiment
voor verrassend betaalbare
prijzen.

Painting has two dimensions, sculpture
has three, but glass has four dimen-

sions". Met deze uitspraak typeerde de
Tsjechische glaskunstenaar Marian Karel

de doorzichtige eigenschap van glas; een
uniek voordeel ten opzichte van andere
materialen die gebruikt worden in de he-
dendaagse kunst.

We staan te weinig stil bij de vele eigen-
schappen van glas. Het is niet alleen door-
zichtig, maar ook sterk en bewerkbaar tot
verschillende diktes, vormen en maten.

Kunststoffen hebben in de loop van de tijd
bijna elk ander natuurlijk materiaal ver-
drongen, maar glas wordt vanwege deze
veelzijdigheid nog steeds voor veel doel-
einden gebruikt: voor ramen, wanden, ge-
bruiksvoorwerpen, spiegels en in de he-
dendaagse kunst.
Het procédé om glas te maken is vrijwel
hetzelfde gebleven. Al duizenden jaren
wordt glas verkregen door een mengsel tot
stand te brengen van zand en minerale

grondstoffen, dat op een extreem hoge
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temperatuur wordt gebracht en daardoor
smelt. De ontstane massa wordt meestal

gemodelleerd door met behulp van een
pijp lucht in de substantie te blazen. Als
de dikke, oranjekleurige, geleiachtige
massa weer afkoelt, ontstaat er glas. De
exacte samenstelling van het oorspronke-
lijke mengsel bepaalt de hardheid, de
kleur, de dikte, de vlakheid én de kwaliteit.

Historie
De oudste glazen objecten werden door ar-
cheologen in het huidige Egypte gevonden
en dateren van ongeveer 5000 jaar voor
Christus. Het waren - waarschijnlijk per
toeval in de natuur ontstane - glasparels.
Door de eeuwen heen probeerde de mens
deze materie na te bootsen, en rond het

begin van onze jaartelling lukte dit; voor
het eerst werden kleine plaatjes vlakglas
gemaakt. In diezelfde tijd ontdekte men in
Syrië het glasblazen, een ontdekking die
zich gaandeweg over een groot gebied ver-
spreidde. Aangezien Syrië destijds deel

uitmaakte van het Romeinse Rijk, ver-
spreidde de glastechniek zich snel naar an-
dere delen van het Middellands Zeegebied
en vervolgens naar de noordoostelijke de-
len van het rijk.
De keuze van de grondstoffen, was afhan-

kelijk van het materiaal dat in de regio
aanwezig was. Zo gebruikte men in
Noord-Italië aanvankelijk vooral de restan-
ten van planten uit zoutwatergebieden,
terwijl in de bosrijke gebieden van het hui-

dige Duitsland, Polen, Tsjechië, Slowakije,
Hongarije, Slovenië en Kroatië zand werd
vermengd met potas. Potas of potassium
carbonate werd verkregen door beuken- of
eikenhout te verbranden. Het hout werd

niet alleen gebruikt als grondstof voor dit
zogenaamde potassiumglas - ook wel
Waldglas of woudglas genoemd - maar was
ook nodig als brandstof voor de glasovens.
Alhoewel in de zeventiende en achttiende

eeuw alternatieven werden gevonden in
soda en glauberzout, hadden bosrijke regi-
o's als Bohemen en Silezië zich in die pe-
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riode al ontwikkeld tot de meest befaamde

glascentra van Europa. De glasproductie
in dit deel van Oost-Europa ontwikkelde
zich in feite langs twee lijnen: naast het
gewone potassiumglas begon men vanaf
het einde van de zeventiende eeuw kristal

te produceren,

Kristal
Kristal is een speciale glasvariant, waarbij
loodoxide als grondstof wordt toegevoegd.
Het eindresultaat is glanzender en harder
dan normaal potassiumglas, waardoor het
speciaal geschikt is om te graveren en te
slijpen. De Venetianen pasten dit procédé
al langer toe, en vanwege de populariteit
van dit materiaal gingen de Boheemse
glasmakers ook over tot de productie van
kristal à la façon de venise (op de Veneti-
aanse wijze). In Bohemen en de omrin-
gende gebieden bereikte dit nieuwe glas
een zodanig hoog niveau dat het antoniem
Boheems kristal werd geïntroduceerd.
Alhoewel de basistechniek van de tot-
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standkoming van glazen voor- V
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werpen vrijwel ongewijzigd \ \~

bleef, veranderde de stijl, vorm en \'. \1
versierkunst wel degelijk. Deze '\ \~,
werden beïnvloed door de heer- ~. \

~sende kunststromingen van de afge- ~
lopen eeuwen als Gotiek, Renaissance, . \': ~
B~rok,. Rococo, Classicisme, ~omantiek, ~l

.

. .

Hlstonsme, Art Nouveau, KubIsme en Ex- ~
pressionisme. Ook ontdekten glasmakers
gaandeweg steeds meer technieken om
het glas te verfraaien: graveren, beschilde-
ren, emailleren, vergulden en het toevoe-
gen van kleur.
Eeuwenlang was het maken van glas een
kwestie van handwerk. Elk exemplaar dat
werd gemaakt, was uniek. In de negen-
tiende eeuw kwam daar langzaam veran-
dering in; het streven naar productie op
grote schaal had ook invloed op het maken
van glas. Vanaf die periode begon de
zoektocht naar mechanische manie-

ren van glas maken.
In de Verenigde Staten werd begin

Door JU&JU 'De Kwal'

genaamd en in meerdere
kleuren beschikbaar van

Makara € 62,50
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Veelkleurige zwaar massieve schaal van
Makora € 47,50

Dunglazen snoeppot van Fidrio in vele maten

en modellen beschikbaar vanaf € 17,95

~~~

~~ lP ~w ,

~ "" '.t'. '*,
~. '~.~

negentiende eeuw de methode van het
geperste glas ontdekt. Hierbij werd een
bel van gesmolten glas in een pers ge-
plaatst, die de vorm had van het gewenste
model. Al snel werd dit procédé ook in
Oost-Europa geïntroduceerd en vooral ge-
bruikt bij de fabricage van drinkglazen.
Dit was in feite het begin van een lange
reeks ontwikkelingen die uiteindelijk in de
twintigste eeuw zouden leiden tot de mas-
saproductie in grote fabrieken. Ook de op-
komst van kunststof in de tweede helft van

de 2oe eeuw drong de handmatige pro-
ductie van glas naar de achtergrond.
Kunststof bleek goedkoper, lichter en
duurzamer en werd daarmee een forse

concurrent voor glas.
Gelukkig is na verloop van tijd gebleken,
dat deze ontwikkelingen niet de dood in
de pot voor de glaskunst hebben bete-
kend. Integendeel, de industrialisatie leek
de glaskunstenaars wakker te schudden
en fungeerde zelfs als impuls voor de
glaskunst.
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Grote niet transparante blauwe vaas van
Makora€ 42,50

Studio Glass Movement
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in de
Verenigde Staten, op de universiteit van
Berkeley in Californië, een beweging die
het maken van unieke glasobjecten propa-
geerde. De nieuwe stroming, ook wel Stu-
dio GZass Movement genoemd, baseerde
zich op het idee dat de kunstenaar moet
worden opgeleid op interdisciplinair geori-
ënteerde afdelingen binnen universiteiten.
Het maken van een glasobject moet een
individueel proces zijn waarbij de kunste-
naar alle aspecten van het proces -van het
ontwerpen tot het signeren - zelf in de

Zwaar massieve vaas met klein

interieur van Bellglas € 42,50

Slanke, hoge en dikwandige vaas met

contrastrijk kleurenpallet van Makora € 29,95

hand heeft en dat uiteindelijk leidt tot
unieke objecten.
De aanpak van de bedenkers van de Studio
GZassMovement, de kunstdocenten Harvey
Littleton en Dominick Labino, sprak ook
Europese glaskunstenaars aan. En alhoe-
wel Oost-Europa, en daarmee ook het glas-
werk uit deze regio, na de Tweede Wereld-
oorlog achter het ijzeren gordijn was
verdwenen, bleek de artistieke vooruitgang
in de tweede helft van de twintigste eeuw
ook hier zijn invloed te hebben. Dat ont-
dekte men in het Westen toen in 1957 een
aantal Tsjechische kunstenaars deelnamen
aan de Triënnale van Milaan. Het socia-

lisme in staten als Tsjecho-Slowakije, Roe-
menië en Polen bleek niet alleen repres-
sief te hebben gewerkt. Integendeel, de
communistische regimes in sommige lan-
den bleken het creatieve proces en de ar-
tistieke vooruitgang zelfs te hebben gefaci-
liteerd. Op veel plaatsen waren
kunstscholen gesticht, waar geprobeerd
werd enerzijds de Boheemse glastraditie te
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Zwartwit-drop fruitschaal van Makora € 47,50

Dikwandige bol in felle
kleuren van Dino Diaconescu

voor Bellglas € 129,00

Oker- en natuurkleurig dunwandig

capsulemodel van Makora € 62,50
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behouden en anderzijds experimenten te
stimuleren. Belangrijk waren vooral de
Tsjechische glasscholen in Nov'y Bor, Ze-
lezn'y Brod en Kamenick'y Senov, de
kunstopleidingen in Bratislava en Praag,
en de opleidingen in de Roemeense steden
Bukarest en Cluj-Napoca. Met name de
Tsjechische en Slowaakse glaskunstenaars
van de tweede helft van de twintigste eeuw
als Josef Kaplick'y, Pavel Hlava, Václav Ci-
gIer, Stanislav Libensk'y en zijn vrouw Ja-
roslava Brychtová, René Roubicek, Vladi-
mlr Kopeck'y en Bohumil Eliás zouden
wereldberoemd worden. Hun werk is

tegenwoordig in vele musea over de hele
wereld te vinden.

JU &JU
Wie het werk van deze toonaangevende
kunstenaars te prijzig vindt, kan sinds kort
ook terecht bij JU & JU. In hun winkel in
de gezellige Doezastraat in Leiden ver-
kopen Daan en Marcel Ju sinds een jaar,
naast meubels, lampen, aardewerk en an-

Zebra boeketvaas met rode binnenwand van

Makora € 62,50

dere hebbedingetjes, glaswerk uit Oost-
Europa. De stijl van de spullen is Eigen-
zinnig, Tijdloos, Karakteristiek, Eigentijds
en Kleurrijk, zo vermeldt hun visitekaartje
en dat blijkt ook meteen bij binnenkomst.
Prachtige kleurrijke glazen objecten staan
verspreid door de hele winkel. Een deel
van de objecten is van de hand van de Roe-
meen Dino Diaconescu. Deze kunstenaar

maakt vazen, schalen, sculpturen, lampen
en kandelaars in een abstract expressio-
nistische stijl. Tot 1991werkte hij in Roe-
menië, waar hij talloze prijzen won met
zijn werk, maar na zijn verhuizing naar

Semitransparante felgekleurde fruitschaal

van Makora € 47,50

Veelkleurige vaas met zwart lijnenspel van

DinoDiaconescuvoor Bellglas € 129,-

Frankrijk is zijn werk wereldberoemd ge-
worden. Het meeste glaswerk dat JU & JU
verkoopt, is afkomstig van de Poolse firma
Makora uit Krosno, het belangrijkste glas-
centrum van Polen. De handgemaakte va-
zen en schalen zijn verkrijgbaar in vele
kleuren en motieven. En zijn opmerkelijk
betaalbaar.

De objecten worden niet rechtstreeks uit
Oost-Europa betrokken, maar via een in
Nederland gevestigde groothandel. Het
grote voordeel is, zo legt Daan Ju uit, dat
ze de objecten zelf kunnen bekijken en
kunnen keuren. Het handgemaakte werk
bevat af en toe oneffenheden en de kriti-

sche Nederlandse klant wil liever geen
vaas met een bobbeltje of luchtbel. Daar
sluiten wij ons bij aan; we verlaten de zaak
dan ook met een perfect en toch handge-
maakt, uniek én betaalbaar object, met het
bijbehorende echtheidscertificaat van
Dino Diaconescu in de tas. .
Voor meer informatie: www.iueniu.nl
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