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ĮVADAS

Vitražas (lot. vitrum – ‘stiklas’ > pr. vitrage dekoratyvinis langų stiklas) – de-
koratyvinės dailės rūšis, dailės kūrinys iš spalvoto stiklo, įstatomas į langą, 
duris arba įtaisomas eksterjero ar interjero sienoje.

Toks kūrinys apšviečiamas natūralia arba dirbtine šviesa. Spalvų ir švie-
sos žaismas – pagrindinė vitražo išraiškos priemonė. Vitražas kuriamas pagal 
iš anksto parengtą projektą (kartoną) iš plono stiklo formų, tvirtinant jas švi-
no juostelėmis. Vitražas gali būti kuriamas ir iš luitinio stiklo, jis taip pat gali 
būti erdvinis arba kinetinis (1 pav., 17 psl.).

Vitražas – meno forma, jungianti stiklą ir šviesą. Vitražai lengvai randa 
savo vietą šiuolaikiniame interjere, urbanistikos ar gamtos erdvėje. Jis gali 
praversti ten, kur reikia sukurti papildomą emocinę nuotaiką ir harmoni-
ją erdvėje. Dažnai vitražai išlygina apšvietimą, prislopina per daug ryškius 
šviesos ir šešėlių kontrastus. Tinkamai parinktas vitražas gali praplėsti mažą 
erdvę, ištaisyti architektūrinio projektavimo klaidas, sukurti erdvės iliuziją. 
Spalvoto stiklo paveikslas puikiai uždengia nepageidaujamą vaizdą už lango, 
gali atstoti net užuolaidas ar tarnauti kaip širma. Vitražas – labai originalus ir 
nenuspėjamas meno kūrinys. Jo spalvos priklauso nuo apšvietimo, paros ar 
metų laiko: gali atrodyti ryškesnės ar blankesnės, vieną akimirką gali išryškėti 
viena kūrinio dalis, po kelių valandų – kita. Šiuolaikiniai vitražai gali būti  
pritaikomi bet kokiame interjere (nuo miegamojo iki restorano) bei atvirose 
erdvėse (2, 3 pav., 17 psl.).

Vitražas gali būti dekoratyvi pertvara, praleidžianti šviesą, taigi atlieka 
ne tik dekoratyvinę, bet ir utilitarinę funkcijas. Jei norite pakeisti kambario 
atmosferą, kitos dekoro priemonės nepalyginamos su vitražo galimybėmis. 
Jis nepakeičiamas ir jei norite pridengti nepatrauklų vaizdą, matomą lauke 
pro langą. Be to, puiki apsauga nuo smalsių kaimynų, jei prieš jūsų langus 
stovi jų namas, ar nuo smalsių praeivių, jei šalia judri gatvė. Vitražai – inter-
jero triumfas.

Vitražas interjerui suteikia iškilmingumo ir sukuria ypatingą atmosfe-
rą. Prancūzų kalba žodis „vitražas“ reiškia „lango stiklą“. Vitražas tapo neat-
siejama interjero dalimi viduramžiais, įkūnydamas ne vien konstrukcinius 
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privalumus, bet ir nuostabų grožį bei magiją. Šiandien vitražai naudojami 
orientuojantis labiau į dirbtinį nei natūralų apšvietimą. Anksčiau populia-
riausias buvo vitražinis langas, o šiandien vitražas virto pakabinamomis lubų 
bei vidaus pertvaromis. Sunku įsivaizduoti interjerą, kuriame neatsirastų vie-
tos vitražui. Be to, itin dažnai jis tampa centriniu namų dekoro akcentu, jun-
giančiu atskiras patalpas į bendrą meninį kontekstą (4 pav., 18 psl.).

Šiuolaikiniai vitražai gana dažnai gaminami iš vadinamojo amerikietiš-
kojo stiklo. Būtent JAV XIX a. pabaigoje Louisas Comfortas Tiffany ir Johnas 
La Farge sukūrė daugiasluoksnį stiklą, leidusį pasiekti spalvų įvairovę, kuri 
buvo nežinoma ankstesniems meistrams. Taip JAV gimė vitražinio stiklo in-
dustrija. Nuo to laiko ji nuolat vystoma, turtinant menininkų fantaziją vis 
naujomis faktūromis. 

Vitražo galimybės neribotos. Pavyzdžiui, šiandien itin populiari techno-
logija, kai stiklas susmulkinamas į pudrą, vėliau suklijuojamas specialiais kli-
jais, ir šiuo mišiniu išpiešiamas vitražinis stiklas. Po apdirbimo (apdeginimo) 
gaunama sudėtinga tūrinė faktūra. Labai patrauklios skulptūros ir kompozi-
cijos iš metalo, į kurį įtraukti spalvoto stiklo fragmentai (tai gali būti ir nepra-
moninis stiklas, iki šiol gaminamas liaudiškais būdais).

Vitražais galima atskirti patalpas, jie gali atlikti baro stovo, baseino sienos 
ar platformos funkciją. Gyvenamosioms patalpoms vitražai suteiks džiaugs-
mo pojūtį ir niekada nepasirodys nuobodūs. Dieną vitražas išsklaido šviesą 
ir į namus įleidžia saulės spindulius, paversdamas juos interjero vaivorykšte. 
Vakare jis atrodo lyg rafinuota nuostabių spalvų tapyba (5, 6 pav., 18 psl.).

Siekiant vitražo kainos „demokratiškumo“, gimė nauja kryptis – luitinis 
vitražas. XX a. viduryje sukurta luitinio vitražo technologija palyginti grei-
tai išsikovojo populiarumą dėl meninių ir konstrukcinių ypatybių. Pagrin-
dinis jos skirtumas nuo klasikinio – konstrukcijos pagrindas yra visas stiklo 
lakštas, o visi vitražo elementai dengiami ant viršaus iš abiejų pusių. Taip 
gaminys tampa gerokai patvaresnis – juk stiklo gaminiai gali būti skirtingo 
storio, grūdinti ir net tripleksiniai. Tai leidžia plačiau taikyti vitražus dide-
liems įstiklintiems paviršiams ir angoms ar lubų platformoms. Šie vitražai 
jungiami skirtingo storio švino siūlėmis. Luitiniuose vitražuose tokios siū-
lės nedalina stikliukų, kaip tai daroma klasikiniuose vitražuose, o sukuria 
linijinį piešinį (7 pav., 19 psl.).
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Itin išraiškingi ir, galima sakyti, nepakartojami vitražai, pagaminti tai-
kant lydymo gamybos būdą, kai aukštoje temperatūroje sujungiami skirtingų 
spalvų stiklo elementai. Skirtingų spalvų detalės supjaustomos atskirais ele-
mentais, kurie klojami ant stiklinio padėklo. Vėliau visa tai keliauja į krosnį. 
Iš krosnies ištraukiamas kone monolitinis gaminys, kuriame visi ruošiniai 
susilydę su padėklu. Baigtas gaminys būna neįprasto banguoto paviršiaus.

Originalūs vitražo variantai – veidrodiniai ir smėliasrove pagaminti. Pir-
mieji gaminami titano nitrido pagrindu. Gamybos metu galima sąmoningai 
reguliuoti veidrodžio paviršiaus atspindėjimo lygį. Antrieji (šiandieną itin 
populiarūs) gaminami pasitelkiant trafaretą. Smėliasrove purškiamas smėlis 
neapsaugotą paviršių paverčia matiniu.

Smėlis kietesnė medžiaga už stiklą. Jo grūdeliai patenka ant stiklo, su-
spaudžiamas oras. Priklausomai nuo oro slėgio, grūdelių dydžio, stiklo kie-
tumo ir laiko galima keisti apdorojimą. Be to, smėlio poveikį galima šiek tiek 
reguliuoti antgalio forma.

Smėlio aparatą sudaro:
•	 kamera;
•	 lenkta	žarna;
•	 antgalis.
Ant matinio paviršiaus užtepama staliaus klijų (galvijų kaulų), kurie 

džiūdami traukiasi ir kartu atplėšia stiklo gabalėlius. Nuo klijų storio sluoks-
nio priklauso piešinio pobūdis. Taip pat ir nuo džiūvimo laiko gaunama tam 
tikra faktūra (8 pav., 19 psl., 9, 10 pav., 20 psl.).

Norint palengvinti darbus, taikomas ir lazerinis ar vandeninis stiklo 
pjaustymas, reguliuojamas kompiuteriu.

Populiarūs išlieka ir „kombinuotieji“ vitražai, kuriuos galima vadinti ori-
ginaliausiais. Pastarieji išgaunami derinant įvairiausias technologijas: gravi-
ravimo, apdirbimo smėliasrove ir dažymo keraminiais dažais. Tokią šiuolai-
kinę vitražo techniką dažnai galima matyti užmiesčio kotedžų interjeruose, 
pramogų bei prekybos centruose.

Vitražas kaip meno kūrinys tikrai nebėra naujiena. Jau penktame amžiuje 
bažnyčių ir vienuolynų langus puošdavo spalvoto stiklo ornamentinės moza-
ikos. Bet dar pakankamai nauja yra tai, kad vitražai imti naudoti asmeninių 
namų interjere.
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Nuo tada, kai vitražai buvo sukurti pirmą sykį, pasikeitė kūrimo tech-
nologijos, stiklo savybės tapo įvairesnės, dėl to naudojimas namų interjere 
tapo paprastesnis. Vienas pagrindinių faktorių, neleidžiančių visiems norin-
tiesiems įsigyti, – gana didelė kaina.

Vitražo pritaikymo galimybės įvairios, tačiau reikia atsiminti, kad visas 
gerąsias savo savybes ir visas spalvas bei jų žaismą jis atskleidžia tada, kai 
apšviečiamas ne dirbtine, o natūralia šviesa. Dažniausiai vitražai naudoja-
mi vietoj paprasto stiklo – kad sukurtų žaismą ir apsaugotų nuo pašalinių 
akių. Vitražo savybė yra šviesą praleisti, bet jos nesugerti. Norint sumažinti 
šio kūrinio kainą, juo galima dengti ne visą stiklą, o tik jo dalį. Ant lango 
pakabintas stiklinis paveikslas gali būti ir kaip uždanga, slepianti negražų 
vaizdą (juk naujieji daugiabučiai pastatyti taip, kad aplinkinių namų gy-
ventojai vieni pro kitų langus gali matyti, kas vyksta pas kaimyną). Tokiu 
atveju įrėminta stiklo mozaika gali tarnauti ir kaip užuolaida, ir kaip širma 
ar funkcinių zonų pertvara. Šiuolaikiniuose interjeruose vitražas vietą gali 
rasti ne tik languose ir duryse. Jis gali būti naudojamas ir kur kas mažes-
nėms erdvėms dekoruoti – gali būti inkrustuotas į baldus (spintas ar stalus) 
ar naudojamas šviestuvų gaubtams. Kartais vitražai gali būti naudojami 
siekiant ištaisyti architektūrinius patalpos trūkumus, pavyzdžiui, vizualiai 
padidinti mažą erdvę – tik reikia tinkamai parinkti spalvas ir formą. Paren-
kant vitražui vietą namuose svarbu atminti, kad be natūralaus apšvietimo 
kūrinys atrodo tarsi negyvas. Todėl reikia rasti tokią vietą, kurioje jį pasiek-
tų natūrali dienos šviesa, ir jis galėtų keistis priklausomai nuo paros ar metų 
laiko (12, 13, 14 pav., 21 psl.).
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METODINĖS MEDŽIAGOS PASKIRTIS

Ši metodinė medžiaga skirta atskleisti stiklo erdvinių kompozicijų projekta-
vimo ypatumus bei stiklo kepimo krosnyje technologijas (naudojant įvairius 
sukepimo būdus). Medžiaga skirta Vilniaus dailės akademijos Monumentalio-
sios dailės ir scenografijos katedros vitražo specialybės studentams, jau išma-
nantiems vitražo kompozicijos sprendimo principus, dekoratyvinio ir monu-
mentaliojo komponavimo metodus bei atliekantiems vasaros praktiką.

Projektavimo ir stiklo sukepimo darbai glaudžiai susiję.
Atlikdamas užduotį studentas jau turi būti susipažinęs su stiklo kompo-

navimo pagrindais bei įvaldęs pagrindines stiklo technologijas (jo parinkimą, 
pjovimą, šlifavimą ir kt.). Ši patirtis leidžia suvokti stiklo apdirbimo specifiką. 
Turimos žinios ir praktiniai įgūdžiai pasitarnauja projektuojant erdvinę stiklo 
kompoziciją iš kelių elementų (2–3 daiktų). Kompozicija turi tikti tam tikroje 
gamtos ar urbanistikos erdvėje. Todėl būtina skirti ypatingą dėmesį jos formai 
ir tūriui, siekti individualios meninės raiškos, plastinės idėjos atskleidimo. 

Tuo tikslu atsiveria puikios galimybės pasitelkti įvairius sprendimo būdus 
bei naudoti įvairias medžiagas: stiklą, metalą, šviesą, tam tikras stiklo reljefą 
sukuriančias medžiagas ir pan.

VšĮ „Vitražo manufaktūra“ Vilniaus dailės akademijos studentams (baka-
laurams) vasaros darbų praktikai siūlo pasirinkti galeriją „Vitražo manufaktū-
ra“. Tai atvira galerija-dirbtuvė, sulaukianti daug lankytojų ir įvairaus amžiaus 
mokinių. Čia atlikdami praktiką studentai gaus daug teorinių ir praktinių ži-
nių, naudingų įgūdžių ir patirties. Taip pat turės galimybę įgyvendinti savo 
kūrybines idėjas – pasirinkta technika sukurti naują meno kūrinį, rasti tiesio-
ginį ryšį su meno vertintoju – žiūrovu, dar kartą pasitik-rinti savo idėjas, arti-
miau (ar tiesiogiai) sužinoti, kaip priimamas jo kūrybinis mąstymas, meninė 
raiška. Taip pat pajaus, kaip įgytas žinias pritaikyti mokant kitus, norinčius 
išmokti vitražo meno paslapčių galerijoje vykdomo edukacinio-švietėjiško 
darbo metu.

Turėdama didelę savo darbo patirtį ir atsižvelgdama į Vilniaus dailės aka-
demijos Monumentaliosios dailės ir scenografijos katedros bakalauro studijų 
programos reikalavimus, „Vitražo manufaktūra“ kviečia šios specialybės III 
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kurso studentus. Tinkamiausias laikas būtų derinamas su koordinuojančiu 
dėstytoju. Praktika vyktų lietuvių kalba, iš viso truktų 160 valandų:

8 valandos skiriamos teorijos kursui, 
112 valandų – susipažinimui su praktiniu darbu ir jo mokymuisi, meno 

kūrinio	įgyvendinimo	pradžiai;	
40 val. būtų skiriama savarankiškam darbui „Vitražo manufaktūros“ pa-

talpose. Jo metu studentas galėtų baigti meno kūrinį.
Kreditai: už vitražo praktiką studentui būtų skiriami 4 kreditai.
Vasaros praktikai vadovautų kvalifikuotas vitražo menininkas – profesi-

onalas, Vilniaus dailės akademijos Monumentaliosios dailės ir scenografijos 
katedros vedėjas, profesorius Algirdas Dovydėnas. 

„Vitražo manufaktūra“ – vienintelė Vilniuje specializuota galerija, tu-
rinti dirbtuves su būtina įranga vitražo ir stiklo darbams kurti. 

 Galerijoje-dirbtuvėse įrengtos patogios darbo vietos, praktikos metu bus 
sutelktos ir įsigytos reikalingos darbo priemonės (moderni krosnis, sukepi-
mui skirtas keraminis popierius (įvairių storių reljefų formavimo pluoštas), 
specialus kiniškas „Baoli“ ir kitas (tiek bespalvis, tiek spalvotas) stiklas, įvai-
rios metalo formos – apvali bei pusapvalė lėkštės, viela, vario ir švino juoste-
lės, šlifavimo įrankiai, rėžtukai, popierius, kartonas ir kt.

Praktikos tikslas – studentus supažindinti su įvairiomis stiklo apdoro-
jimo technikomis ir ugdyti gebėjimus jomis naudotis, ugdyti erdvinį mąs-
tymą.

Praktikos anotacija: erdvinės stiklo kompozicijos iš kelių elementų (2-3 
daiktų) projektavimas gamtos ar urbanistikos erdvei. Dėmesys formai ir tū-
riui. Siekiama individualios meninės raiškos, plastinės idėjos atskleidimo. 
Pasitelkiami įvairūs sprendimo būdai bei naudojamos įvairios medžiagos: 
stiklas, metalas, šviesa ir pan. Projektuojami ir medžiagoje atliekami stiklo 
objektai: kuriami eskizai, sukonkretinama būsimo kūrinio idėja. Su praktikos 
vadovu aptarus galimus kūrinio variantus, technines bei technologines prob- 
lemas realizuojant kūrinį stikle, patikslinus projektą, jis įgyvendinamas.

Mokymo metodai: teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai, techninės 
pratybos, savarankiškas darbas, konsultacijos.
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Praktika:
Teorijos kurso tema – 8 valandos.
Teorinė paskaita apie stiklo objekto istoriją iš Lietuvos vitražų bei Vakarų 

Europos stiklo objektų kūrimo patirties.
Praktinis darbas – 112 valandų.
1. Erdvinės stiklo kompozicijos iš kelių elementų (2-3 daiktų) projektavi-

mas gamtos ar urbanistikos erdvei.
2. Eskizo kūrimas. 
3. Idėjos suformavimas ir sukonkretinimas.
4. Darbo projektavimo aptarimas.
5. Stiklo objektų kompozicijos tikslinimas. 
6. Dėmesys formai ir tūriui (mastelį apsprendžia krosnies dydis).
7. Baigiamasis projektų techninis įgyvendinimas: 
7.1. stiklo parinkimas, pjovimas, 
7.2. paruošimas sukepti, stiklo sukepimo režimo nustatymas, 
7.3. stiklo detalių montavimas.
Savarankiškas darbas – 40 valandų.
Šis laikas skiriamas savarankiškam darbui – VšĮ „Vitražo manufaktūros“ 

patalpose baigti įgyvendinti techninius projektus. Tam skiriamos papildomos 
profesionalių menininkų konsultacijos.
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ERDVINĖS STIKLO KOMPOZICIJOS IŠ KELIŲ

ELEMENTŲ (2-3 DAIKTŲ) PROJEKTAVIMAS GAMTOS

AR URBANISTIKOS ERDVEI

Profilinio vitražo ar stiklo dailininkui svarbiausia kompozicija, idėjos rea-
lizavimas popieriuje bei jos sugebėjimas realizuoti kuriant objektą erdvėje. 
Kompozicija dėstoma siekiant lavinti studentų kūrybinį mąstymą, rengiant 
specialistus, galinčius savarankiškai bei profesionaliai spręsti kūrybinius už-
davinius, formuojant profesionalaus meistriškumo įgūdžius. Kompozicijos 
kursas skirtas:

1.	Monumentaliosios	tapybos	ypatumams	perprasti;
2. Vaizduojamojo meno priemonėmis atskleisti idėjinį, emocinį kompo-

zicijos	sumanymą;
3. Studijuojamos vitražui bei stiklo kompozicijoms reikalingos medžia-

gos	bei	technikos,	jų	plastinės	ir	dekoratyvinės	galimybės;
4. Mokoma projektuoti vitražus ir erdvines kompozicijas, atitinkančias 

architektūros ir monumentaliosios dailės sąveikos reikalavimus tiek senosios, 
tiek moderniosios architektūros statiniuose. 

Kompozicijos kursas dėstomas studentams pateikiant užduotis, skirtas 
vitražus bei stiklo kūrinius projektuoti konkrečioje architektūros, urbanisti-
kos ar gamtos erdvėje, lemiančioje kompozicijos temą ir pobūdį: jos paskirtį 
bei idėją atitinkantį meninį sprendimą, ritmo ir spalvų sandarą, mastelį, for-
mų traktuotę bei savitą stilių, išsidėstymą erdvėje. Tik gerai išsianalizavęs ku-
riamo objekto erdvę studentas gali pradėti kurti bei kuriamąjį objektą atlikti 
iš medžiagos „Vitražo manufaktūroje“.

Kompozicijos kursą visada papildo darbai iš medžiagos. Vitražo ar stiklo 
kompoziciją atliekant iš medžiagos, studijuojamos visos šio proceso stadijos: 
piešimas, natūralaus dydžio kartono kūrimas, perprantant vitražo ar stiklo 
technologijos diktuojamą kompozicijos specifiką. 

Įgyvendinant projektus, studentai supažindinami su įvairiomis techni-
komis ir technologijomis. Tikslas – įsisąmoninti pirminius vitražo kartono 
atlikimo principus bei darbo iš medžiagos ypatumus. Kartonui pasirenkamas 
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kompozicijos projekto fragmentas. Jis atliekamas klasikinio plono stiklo vi-
tražo technika, dekoruojant stiklą juoda glazūra, grafinėmis piešinio mode-
liavimo priemonėmis.

Norint atlikti praktikos darbą, turi būti studijuojama vitražo kompozici-
jos sandara, analizuojami dekoratyviniai kompozicijos sprendimo principai. 
Pirmuosiuose kursuose studentai būna jau atlikę nemažai užduočių: klasiki-
nio plono stiklo vitražo kompozicijos darbus, taikant geometrijos bei gamtos 
motyvus.

Taip pat studentai būna jau mokęsi vitražo dekoratyvinio ir monumen-
taliojo komponavimo metodų. Projektuojama dekoratyvaus stiliaus vitražo 
kompozicija naudojant faunos elementus, architektūros, sporto, muzikos 
atributus bei motyvus. Užduotys nesiejamos su konkrečia architektūrine vie-
ta, kompozicijos formatas laisvai pasirenkamas.

Svarbu savarankiškas studento darbas, kompozicijos užduoties sudėtinių 
elementų studijos, jų grafinis bei spalvinis fiksavimas gamtoje, natūros ele-
mentus stilizuojant iki dekoratyvių, abstrakčių formų.

Išstudijavę portretinę bei figūrinę vitražo kompoziciją, kuriai atlikti iš-
naudojamos grafiškai modeliuoto piešinio bei daugiasluoksnės glazūros gali-
mybės, sukuriamas erdvinės stiklo kompozicijos maketas, detalės gaminamos 
iš stiklo. Alternatyvios vasaros praktikos metu daroma seno vitražo kopija, 
laikantis vitražo restauravimo nuostatų.

Vėliau projektuojamas kelių dekoratyvinių vitražų ansamblis konkrečiai 
architektūros erdvei ir dekoratyvinės figūrinės vitražo kompozicijos visuo-
meniniam arba kulto interjerui. Dekoratyvinis plokštuminis vaizduojamų 
elementų ir figūros sprendimas, akcentuojant silueto problemą.

Darbams iš medžiagos pasirenkamas vitražo projekto fragmentas, kuria-
mos peizažinė, heraldinė ir natiurmortinė kompozicijos. Vitražas atliekamas 
plono stiklo technika, taikant grafinį ir toninį spalvoto ir nespalvoto stiklo 
dekoravimą.

Praktikos darbas ateityje padės sukomponuoti figūrinę kompoziciją kon-
krečiai architektūros erdvei, vitražo kompoziciją derinant prie interjero ar-
chitektūros stiliaus. Todėl būtina nagrinėti figūros ir erdvės santykį, judesio 
ritmiką ir simboliką, erdvinės stiklo kompozicijos plastines problemas, aiški-
nantis šviesos, formos ir spalvos problemas architektūroje.
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PAGRINDINIAI KOMPONAVIMO PRINCIPAI

Viena pagrindinių menininkui iškylančių problemų – kaip meninę idėją įkū-
nyti vitražo lange. Kūrėjas turėtų įvertinti daugelį faktorių (apšvietimo sąly-
gas, anapus lango esančią aplinką, spalvų schemą, stiklo rūšis, pageidaujamus 
siužetus ir t. t.) ir harmoningai juos derinti. Tai pakankamai sudėtinga už-
duotis.

Akivaizdu, jog negali būti vieno sprendimo visoms komponavimo pro-
blemoms išspręsti, nes kūrybinis procesas (o komponavimas tai ir yra) iš kar-
to neatskleidžia ir nesuformuluoja sprendimo. Tačiau tam tikri paruošiamieji 
darbai gali pagelbėti, nes jie padeda išryškinti idėją ir jos įgyvendinimą nu-
kreipti tinkama linkme. Dažniausiai naudojamas penkių punktų planas:

Apmąstyti	visą	projektą,	suformuluoti	pagrindines	mintis;1. 
Atsižvelgti	į	erdvę,	aplinką,	apšvietimą	ir	kitas	sąlygas;2. 
Kurti	pirmuosius	juodus-baltus	eskizus;3. 
Išplėtoti	spalvų	schemą;4. 
Tapyti ant stiklo – tai baigiamoji projekto dalis.5. 
Iliustruoti kiekvieną šio plano punktą galėtume pavyzdžiu pasirinkę ketu-

rių vitražinių langų, kuriuose vaizduojami metų laikai, ciklą. Ši tema parinkta 
todėl, kad siužete (tiksliau pagrindinėje idėjoje) glūdi daug įvairių kompozi-
cijos sprendimo būdų. Tema kiekvienam menininkui suteikia galimybę dirbti 
norima linkme ir maniera: abstrakčia, realistine, siurrealistine, konceptualia 
ar dar kitokia. Kompozicija gali būti sudaroma derinant spalvų mases, pasi-
rinkus grafinį linijinį sprendimą arba, nepaisant spalvos, žaisti skirtingu įvai-
rių stiklo rūšių skaidrumu ir tekstūra.

Visi šie bei kiti kompozicijų sprendimai vienodai geri, nes kompozici-
jos kokybę lemia kūrybiškumas, išradingas ir originalus pagrindinės idėjos 
sprendimas, o svarbiausia – suvokimas, kad stiklas yra pagrindinė ir, svar-
biausia, nepamainoma medžiaga vitražo langui kurti.
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1. Klasikinis vitražas su švino juostomis

2. Vitražas interjere 3. Stiklo kūrinys lauke
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4. Stiklo panaudojimas interjero detalėse

5. Funkcionalus meninis stiklas 6. Vizualiai reikšmingas stiklo panaudojimas
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7. Stiklo luiteliai

8. Spalvoto stiklo sukepimas
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11. Stiklo objektai gamtos kontekste

9. Matinimu dekoruotas stiklo paviršius 10. Meninis stiklas privačiame namų interjere
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13. Fragmentas12. Stiklo naudojimas baldams dekoruoti

14. Erdvinės stiklo kompozicijos fragmentas
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15. Spalvoto stiklo pavyzdžiai
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16. Sukepti vienspalviai stiklai

17. Sukepti spalvoti stiklai

18. Stiklo papuošalai
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22. Stiklo ruošiniai dėžinėje krosnyje21. Sukepti ir ataušinti stiklai krosnyje

19, 20. Stiklo kompozicijos paruošimas sukepimui
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Projekto apmąstymas, pagrindinės idėjos suformulavimas

Apmąstydami pirmąjį ciklo langą – pavasarį – galite remtis asmeniška 
patirtimi ir jausmais. Prisiminkite kovo vėjų galią, pirmuosius žalius lapelius, 
baltus obelų žiedus rausvais pakraštėliais. Galbūt besigrūdančios, skeldėjan-
čios ledonešio lytys kadaise paliko jums didelį įspūdį? Pavasaris asocijuojasi 
su atgimimu, naujos gyvybės pradžia, nauja energija.

Kuo šie prisiminimai ir įspūdžiai gali būti naudingi menininkui? Kom-
pozicijos plėtojimo procese asmeninės patirtys gali būti perteikiamos es-
miniais įvaizdžiais, formuojamais linijų, formų, spalvų deriniais. Šių trijų 
elementų sąveika lemia asmenišką pavasario, vasaros ir visų kitų siužetų 
ar idėjų interpretaciją vitraže. Pavyzdžiui, vėjas gali būti perteikiamas įs-
trižomis linijomis ir formomis, o pirmieji lapeliai ir obelų žiedai gali pa-
siūlyti tam tikrą spalvų gamą. Upėje skeldintis ledas gali pasufleruoti visai 
kitokias linijas, formą ar spalvas. Panašiai ir prabudimo, naujos gyvybės, 
augimo įvaizdžius galime perteikti jiems būdingais linijų, spalvų ir formų 
deriniais.

Kadangi žmonės skirtingai jaučia ir išgyvena pavasarį, kiekvienas me-
nininkas gali laisvai improvizuoti asmeninius pavasario įspūdžius, kas kartą 
sukurdamas naują pavasario kompoziciją.

Galima atlikti savotišką treniruotę. Pasirinkite interpretuoti pavasarį 
abstrakčiomis linijomis, vengdami konkrečių įvaizdžių. Tą patį atlikite su 
vasara, rudeniu, žiema. Pasistenkite išgryninti, išreikšti asmeniškai su-
vokiamą kiekvieno sezono esmę, tada išplėtokite kitus su tuo susijusius 
jausmus.

Ar prisimenate pavasario dangų? Greitai plaukia debesys, nepanašūs į 
vasarinius kamuolinių debesų kalnus, į švininį tamsiai pilką lapkričio dangų 
arba į plunksninius šaltos žiemos debesis. Čia taip pat galite rasti būdingą 
liniją, formą ir spalvą, savitus ir puikius jų derinius.



26

Erdvė, aplinka, apšvietimas ir kitos sąlygos

Viena svarbiausių sąlygų komponuojant vitražą – išanalizuoti erdvę ir 
aplinką, kuriai vitražas skirtas. Taigi apmąsčius keturių metų laikų kompo-
zicijos idėją ir prieš imantis piešti pirmuosius eskizus, labai svarbu surinkti 
kuo daugiau informacijos apie vitražo aplinką – kokios apšvietimo sąlygos, 
kas už lango, kokia architektūra, kokios esančios ir būsimos interjero spalvos 
ir apstatymas. Visa ši informacija gali būti naudinga plėtojant kompoziciją. 
Pavyzdžiui, daug šviesos gaunančiame lange galite komponuoti švelnaus tono 
pastelines spalvas, o langas su anapus esančiais pastatais ir medžių lapija gali 
pareikalauti ryškesnių spalvų ar aštresnių kontūrų.

Mažą langą didelėje erdvėje galima optiškai padidinti sukomponuojant 
plačius ornamentinius bortelius. O didelis langas mažoje erdvėje su masyviais 
ornamentiniais borteliais užgoš erdvę ir prislėgs žiūrovą. Kiekvieno vitražo 
elementų	dydis	susijęs	su	aplink	esančios	erdvės	dydžiais;	mastelių	dydis	itin	
svarbu komponuojant vitražą tam tikrai erdvei.

Pasirinkdami vitražui stiklus, nepamirškite apmąstyti projekto dar vie-
nu aspektu. Ar norėtumėte žvelgti laukan pro langą, skaidriais stiklais atverti 
išorės vaizdus ir taip vitražinio lango kompoziciją susieti su eksterjero vaiz-
dais? Šiuo atveju turėtumėte rinktis pūstą antiqua stiklą, ypač skaidrų, grynos 
spalvos. Kita vertus, norėdami sukurti privatumo atmosferą ir pridengti išo-
rės vaizdus, geriau rinkitės pusiau opalinį antiqua arba opalinį stiklą, įvairių 
tekstūrų valcuotą arba pramoninį rifliuotą stiklą.

Kurdami vitražo kompoziciją neturėtumėte pamiršti dar vieno svarbaus 
faktoriaus – numatyti atraminių strypų vietas lange. Jeigu lango rėmo anga 
daugiau kaip 75 cm aukščio ir 45 cm pločio, vitražą būtina sutvirtinti atrami-
niais strypais. Didelė klaida yra šį sprendimą palikti paskutinei akimirkai, kai 
vitražas jau sukurtas ir belieka jį įdėti į langą. Turėtumėte pagalvoti apie atra-
mos strypus ir jų įtvirtinimo vietas pirminėje vitražo komponavimo stadijoje. 
Teoriškai turėtumėte įtvirtinti horizontalius plieninius ar varinius atramos 
strypus kas 30–45 cm. Gali keistai skambėti, tačiau, komponuojant vitražą 
ir iš anksto numačius atramos strypų „piešinį“, sustiprinamas ne tik vitražas, 
bet ir jo kompozicijos struktūra.
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Pirmieji juodi-balti eskizai

Rengiantis eskizuoti, pirmiausia padaromas lango brėžinys masteliu 1:10 
(jame iš karto nubraižomi atramos strypai). Brėžinys daromas ant balto ly-
gaus popieriaus, vėliau uždengiamas plona kalke, prisegama popieriaus lapo 
kraštuose. Pirmieji eskizai piešiami anglimi. Geros kokybės minkšta anglis – 
geriausia priemonė piešti greitus kompozicijos apmatus. Tačiau svarbiausia, 
jog piešinį anglimi galima greitai nutrinti delnu, vėl piešti ant viršaus, išgauti 
tamsų toną stipriau spustelėjus anglį, šviesius pustonius – vos prilietus prie 
popieriaus. Plonas ir storas linijas galime nupiešti per kelias sekundes. Pir-
mieji kompozicijos idėjos vaizdiniai ypač svarbūs menininkui. Juos būtina 
užfiksuoti popieriuje nedelsiant, drąsiai, nesismulkinant ir neplėtojant švino 
siūlių tinklo. Paprastai piešiami keli eskizai iš eilės. Pagrindinė užduotis „su-
gauti“ viziją ir suteikti jai pavidalą, apimantį iš karto visą langą.

Reikėtų vengti koreguoti ir taisyti tą patį piešinį, nes iš pirmųjų pieši-
nių anglimi kyla daug idėjų, išplėtojančių, subrandinančių pirminį sumany-
mą. Vietoj to geriau piešti kitus greitus eskizus. Nupiešti eskizai atskleidžia 
popieriuje užfiksuotos idėjos vaizdą ir matyti, kaip ši idėja plėtojama. Tada 
piešiniai nupurškiami fiksažu. Apžvelgus visus eskizus ir išrinkus geriausią, 
šis piešinys vėl uždengiamas kalke. Tada minkštu (2B) grafito pieštuku piešia-
mos švino siūlės ir štrichuojami tonų perėjimai. Šiame etape vaizduotė nevar-
žoma, ir ieškoma neįprastų, netikėtų formų. Jos ima plėtotis lyg nutiškusios 
rašalo dėmės, lyg pleišėjantis kelio asfaltas, lyg medžių šakos su lapais, šviesos 
ir šešėlių žaismu, dangaus lopinėliais tarp jų.

Kaip jau minėta, daug kas gali tapti pirminės meninės idėjos šaltiniu. 
Idėja gali išnirti iš gamtos, iš svajų, iš prisiminimų, netgi iš kompozicijos ar 
spalvų dermės, pastebėtos dailės kūrinyje – nesvarbu, archajiškame ar mo-
derniame, ar iš visai netikėto šaltinio.

Gamtoje glūdi neišsenkami kompozicijos idėjų klodai. Jei sugebama į 
gamtą pažvelgti abstrakčiu žvilgsniu, tarsi „neatpažįstant“ daiktų jų kasdieniu 
pavidalu, joje galima rasti visai kitokį pasaulį – kupiną netikėtų, gyvybingų 
kompozicijos derinių.

Pieštuku piešiant švino siūlų tinklą, nereikia pamiršti trapios stiklo pri-
gimties. Tikrai nėra reikalo švino siūlių vingiuoti įmantriai, prieštaraujant 
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stiklo prigimčiai. Net ir sudėtingiausią kompoziciją galima sėkmingai įgy-
vendinti nesudėtingų formų stiklo dalelėmis. Neretai be saiko perkrovus 
kompoziciją įmantriu švino siūlų piešiniu prarandamos stiklui būdingos sa-
vybės, ir dėl to kylanti įtampa kausto ne tik vitražo kompoziciją, bet, deja, ir 
žiūrovo pasąmonę. Visos pastangos veltui. Menininkas turi pažinti ir gerbti 
medžiagos, su kuria dirba, prigimtį ir galimybių ribas.

Spalvų schema kompozicijoje

Spalvą vitraže galima tapatinti su energija. Galima matyti, kokius efek-
tus kuria saulės šviesa, sklindanti pro spalvotą stiklą. Ji keičia vidaus erdvės 
atmosferą, atkreipia žmogaus dėmesį. Tačiau šį švytėjimą ir visa apimantį 
įspūdį sukuria ne viena spalva, bet kelių skirtingų spalvų visuma (vadinama 
spalvų schema). Ryškios, stiprios pirminės spalvos kuria visiškai kitokį efektą 
nei prislopintos, švelnios tonų variacijos su vienu kitu ryškiu inkliuzu.

Renkantis spalvų schemą pavojinga pradėti nuo pirminių spalvų, nes jos 
nustelbia visas kitas spalvas ir atspalvius. Pirmines spalvas reikėtų naudoti 
taupiai – tik akcentams, sustiprinant spalvų schemą, kuriant aštresnius kon-
trastus ar suvienijant vitražinių langų ciklą.

Plėtodami baigiamąją spalvų schemą pradėkite nuo neutralių spalvų ir 
pustonių. Tai suteikia galimybę įvertinti skirtingų spalvų sąveiką, kontroliuo-
ti jų intensyvumą, galiausiai sustiprinti jų aktyvumą, įkomponuojant nedide-
lius ryškios pirminės spalvos intarpus.

Pasirenkant spalvų schemą vitražui, ant atskiro popieriaus lapo galima 
nusibraižyti 12-os ar daugiau kvadratėlių (apytikriai 3x3 cm dydžio) tinklą. 
Tada, turėdami omenyje pagrindinę vitražo idėją (metų laikus) ir su ja su-
sijusias asociacijas, kiekvieną kvadratėlį atskirai užliekite spalvomis, kurios 
labiausiai siejasi su kompozicijos idėja. Tai neturėtų būti ryškiausios spalvos, 
bet tos, kurios aiškiausiai iškyla jūsų atmintyje. Pirmos užlietos spalvos nu-
sako pagrindinę spalvų schemos kryptį, paskui ši schema plėtojama pamažu 
pridedant papildomų įvairaus intensyvumo spalvų.

Nebūtina schemoje naudoti visų vaivorykštės spalvų. Iš tikrųjų vaivo-
rykštė ir nėra spalvų schema, ją galite vadinti danguje esančia spalvų lentele, 
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kurioje pavaizduotos visos pirminės spalvos. Vaivorykštė visada patraukia 
mūsų dėmesį, nes ji yra itin ryškių spalvų kaspinas, puslankiu iškylantis beri-
biame neutraliai pilkame dangaus skliaute.

Harmoningą vitražo spalvų schemą sudaro kryptingai parinktos spalvos, 
derančios tarpusavyje taip, kaip dera garsai muzikos akorde. Jei bent viena 
nata išsiskiria iš harmoningos visumos, jos garsas disonuoja, tampa svetimas 
ir neharmoningas. Taip pat ir pasirenkant spalvas – ieškote vieningos spalvų 
visumos, kuri tinkamai išreiškia jūsų jausmus, atspindi pagrindinės idėjos 
vaizdinius.

Spalvotų kvadratėlių metodas tinkamiausias studijuoti neutralius tonus, 
papildančias spalvas ir jų sąveiką. Tam, kad būtų pasiekti šie tikslai, studijuo-
jant spalvų santykius reikėtų apsiriboti nedideliu gamtos fragmentu – vie-
nu krūmu, vienu ar keletu gėlių žiedų pievoje, dangaus lopinėliu, atspindžiu 
vandenyje. Užuot piešus vaizdą, 3 cm dydžio kvadratėliai užliejami spalvo-
mis, kurios matomos priešais. Atidžiai studijuojant krintančio šešėlio spalvą, 
randama daugybės to paties šešėlio tonų vibracija. Taip pat suvokiama, jog 
žaliame lape yra bent keli žalios spalvos atspalviai – vieningai susiję tarpusa-
vyje, tačiau kiekvienas skirtingo intensyvumo ir tono. Studijuojant vandenį, 
ilgainiui galima priartėti prie spalvų schemos, kurioje labai nedaug mėlynos, 
o daugiau atsispindi aplinkos spalvų.

Studijuoti gamtą ir išmanyti spalvų teoriją itin naudinga, nes tai leidžia 
suvokti spalvos poveikį, jos galimybes. Nepaisant to, į klausimą, kodėl kai ku-
rie spalvų deriniai sukelia tam tikrus jausmus, negalime taip paprastai atsaky-
ti ar paaiškinti, nes tai jau siejasi su mūsų emocijų pasauliu, kuriame neegzis-
tuoja logiški išaiškinimai. Be įvairių teorijų, visada egzistuoja neišaiškinama 
spalvų atrankos pusė, atspindinti unikalią kiekvieno menininko asmenybę.



30

TAPYBA ANT STIKLO

Tapyba ant stiklo – projekto kūrimo pabaiga

Iš esmės tapyba ant stiklo suteikia trečiąjį matmenį plokščiam vitražo 
langui. Šį matmenį ypač reikėtų įvertinti tuo atveju, jeigu vitražo suvokimas 
peržengia dviejų matmenų komponavimo principą, siejamą su dauguma abs-
trakčių šiuolaikinių vitražų.

Yra du pagrindiniai tapybos ant stiklo tikslai. Pirmuoju atveju – tapant 
ant stiklo galima kontroliuoti šviesą, kai stiklas stokoja tono gelmės ar tekstū-
ros, jeigu jis praleidžia per daug šviesos į vidų. Šias problemas galima išspręsti 
naudojant įvairias tapybos ir tonavimo technikas. Skirtingos technikos lei-
džia ne tik praturtinti vitražo langą ir suvaldyti vidun sklindančios šviesos 
ryškumą, bet ir subalansuoti kiekvieno stikliuko intensyvumą bei kontrastus 
tarp stiklų.

Kitu atveju tapyba ant stiklo tampa pagrindinė vitražo kompozicijos iš-
raiškos priemonė. Jau darant pirmuosius eskizus anglimi, derėtų piešti vaiz-
dus, figūras, plotus, kurie bus vėliau nutapyti ant stiklo.

Ir nors nutapytas vaizdas turėtų tapti vitražo esmine išraiškos priemo-
ne, vis tik jis turėtų būti suvokiamas kaip neatsiejama bendros kompozicijos 
dalis, neturėtų dominuoti prieš kitus kompozicijos elementus. Kaip jau mi-
nėta, tapybos ant stiklo metodu atveriamas trečiasis matmuo – praplečiamos 
plokščio stiklo ribos ir dailininkui suteikiamos platesnės komponavimo ga-
limybės. Norint sukurti harmoningą vitražo kompoziciją, reikėtų vienodai 
rimtai įvertinti visus penkis minėtus vitražo kūrimo etapus.

14 amžiuje prasidėjęs kultūrinis atgimimas lėmė naujų meninės išraiškos 
priemonių paiešką. Atsirado naujų sidabro nitrato, vandeninių bei emalinių, 
aliejinių stiklo dažų, kurie vitražų tapytojams vitraže leido vaizduoti tai, kas 
anksčiau buvo tapoma tik drobėse. Renesanso laikotarpiu 15–17 amžiais vi-
tražo tapyba pasiekia aukščiausią profesionalumo bei meniškumo lygį. Joje 
matyti žmonių veidai, figūros, draperijos, architektūros detalės jau modeliuo-
jamos šešėliuojant, tonuojant, išgaunama jų apimtis, perspektyva, erdvišku-
mas. Ankstyvojo renesanso vitražai šviesėja, jų tapyba dar neužgožia stiklo, 
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šviesos praeinamumo. Tai padaro 17 a. vitražo tapyba, kuri visiškai imituoja 
molbertinę tapybą, ir stiklas tampa tik pagrindu to laikotarpio tapybai vitra-
že.

19 amžiuje vitražas iš naujo atgimsta. Neogotika atgaivina senąsias vi-
tražistų naudotas technikas, jos atrandamos naujai bei pritaikomos to meto 
vitražuose. Išlaikomos senosios tradicijos novatoriškame fone. Kuriami ama-
tininkų cechai, kurie bendradarbiauja su profesionaliais dailininkais, pasiek-
dami aukštą meninį ir techninį vitražo lygį. 

Plačiau naudojamas linijinis piešinys. Figūroje, veiduose, kūnuose labai 
pastebimas šešėliavimas. Žymus to meto vitražų atlikėjas V. Morisas bendra-
darbiavo su J. Bume-Jones. Jo sukurti vitražai atlikti gera technika, puikiai 
nutapyti ir tada labai madingi.

20 amžiuje vitražas sėkmingai integruojamas į naująją architektūrą. Šio 
amžiaus vitražistai vitražų tapyboje taiko visas įmanomas technikas bei prie-
mones, leidžiančias ir padedančias jiems išreikšti savo menines, idėjines už-
mačias. Nėra jokių kanonų. Menininkai renkasi tai, kas tinka jų kūrybinei 
idėjai. Tačiau tai pasiekiama tik tada, kai vitražo tapytojas susipažinęs su kla-
sikinėmis tapybos vitraže technikomis ir gerai jas išmano. 

Yra dvi pagrindinės tapybos, naudojamos vitraže, technikos:
Linijinė;1. 
Šešėliavimas, tonavimas.2. 
Galima jas naudoti kartu įvairiomis išraiškomis, tapybos priemonėmis 

norint išgauti reikiamus efektus.

Linijinė tapyba

Tapyboje ant stiklo piešiama linija vadinama brėžtine. Ji parodo, kad pie-
šinys kopijuojamas, sekant kartono linijomis, matomomis per stiklą.

Linijos ant stiklo tapomos:
Kopijuojant	nuo	kartono,	naudojant	norimą	išraišką;1. 
Spontaniškai, nenaudojant kartono, ranka.2. 
Visų metodų tikslas – nupiešti liniją vienu ar dviem potėpiais, dažų 

sluoksnį išlaikant kuo plonesnį, bet kad jis nepersišviestų.
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Linija, nupiešta vienu ar dviem potėpiais, turi pradinio svarumo. Vienu 1. 
rankos judesiu atlikta linija yra unikali, antrą kartą užtepant nebepakar-
tosi. Mažiausia korekcija nublankina pirmosios linijos efektyvumą.
Vienu ar dviem brūkštelėjimais atlikta linija nesudarys storo dažų sluoks-2. 
nio ir gražiai priglus prie stiklo paviršiaus.
Jei vieną kartą užtepta linija paliekama džiūti, o paskui ant išdžiūvusios 

tepama dar kartą, sluoksniai atšoka vienas nuo kito ir pridegant dažai tampa 
pūslėti. Mat antrasis dažo sluoksnis nesukimba su stiklu pridegimo metu ir 
todėl iškepa „susigarbanojęs“. Tokiu atveju dažai turi būti nugramdomi skus-
tuvu, stiklas nuvalomas, o linija piešiama iš naujo plonu dažų sluoksniu ir 
pridegama dar kartą.

Linijos gali būti visiškai tiesios, nepermatomos, kietos. Galima jas baigti 
išploninant ir skirtingu intensyvumu. Tai daroma pagal tai, kaip reikalauja 
pats piešinys, jo kontekstas.

Linijinė tapyba, jos atlikimas
Įrankiai:
Geros	kokybės	teptukai;1. 
Plunksnos;2. 
Paletės;3. 
Stiklinis	indelis	dažams;4. 
Stekas,	adatos,	kiti	gramdikliai;5. 
Molbertas.6. 

Gerai linijai svarbu:
Geros	kokybės	teptukas;1. 
Teptuko	laikymo	kampas;2. 
Dažų takumas, tirpumas.3. 

Teptukai
Tik geros kokybės ir gerai prižiūrimas teptukas gali nubrėžti lygią, gerą 

liniją. Jis geriau paklūsta tapytojo rankos judesiams ir ilgiau laiko.
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Geros kokybės teptukas taip pat leidžia ilgiau tapyti nesustojant – t. y. 
užtepus vieną liniją, tepama kita. Taip išlaikomas darbo ritmas, o tapyboje tai 
reiškia pastovumą, piešinio bei tapytojo vienybę.

Teptuko laikymas
Teptukas laikomas dviem pirmaisiais pirštais. Prispaudžiamas nykščiu. 

Teptukas laikomas ties metaliniu antgaliu ant koto. Riešas padėtas ant rankos 
laikiklio. Teptukas laikomas statmenai 90 laipsnių kampu stiklui.

Linijų piešimas
Stiklas uždedamas ant pasiruošto piešinio.1. 
Ranka uždedama ant laikiklio, teptukas laikomas statmenai.2. 
Dažai užtepami sekant piešiniu.3. 
Ta pati linija tęsiama.4. 
Piešiama nosies linija.5. 
Piešiniai palyginami.6. 
Baigtas linijinis piešinys ant stiklo.7. 
Statmena padėtis leidžia:
Teptukui	judėti	visomis	kryptimis;1. 
Pailgina	liniją;2. 
Tapytojui leidžia stebėti teptuko judėjimą viso piešimo proceso metu.3. 

Dažų tirštumas ir tankumas
Šis faktorius svarbus tiek tapant, tiek vėliau prikepant ar tonuojant. Ne-

priklausomai nuo naudojamų dažų, jų tirštumas turi būti tinkamos konsis-
tencijos ir lengvai tekėti teptuku.

Pradinė dažų konsistencija yra per tiršta tapyti, todėl jie turi būti skie-
džiami iki rašalo konsistencijos.

Skiedimas
Skiedikliai – vanduo, actas, terpentinas.
Šlapią teptuką pamerkti į skiediklį.1. 
Tuo pačiu teptuku paimti šiek tiek stiklo dažų ir uždėti ant paletės.2. 
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Vėl tuo pačiu teptuku paimti skiediklio ir, truputį palaukus, dažus maišyti 3. 
keletą sekundžių.
Gerai išmaišius, jei dažai jau yra reikiamos konsistencijos, juos išbandyti 4. 
ant atskiro stiklo gabaliuko.
Jei dažai per daug atskiesti, jie bus vandeningi, persišvies, linijos storis 

nebus lygus, vienodas.
Jei nepakankamai praskiesti:
Dažai	prilips	prie	teptuko	šerių;1. 
Sušoks	į	gabalus;2. 
Brauksis per stiklą, palikdami sunkią liniją.3. 
Idealus tirštumas ir tankumas – kai dažai švelniai teka teptuku, stiklą pa-

dengdami plona, bet nepermatoma linija.
Jei dažai gerai išmaišyti ir tinkamos konsistencijos, bet vis tiek gražiai 

nepadengia stiklo paviršiaus, reikia atkreipti dėmesį ar:
1. pakankamai dėta gumiarabiko, Venecijos terpentino ar terpentino.
 Gumiarabikas – rišiklis ir tirpiklis, naudojamas dažams su vandeniu ir 

actu.
 Terpentinas – skirtas aliejiniams dažams.
	 Nepakankamas	jų	kiekis	sulaiko	dažų	kiekį;
2. gerai ir pakankamai greitai išmaišyti dažai. Tai reikia padaryti maždaug 

per 10–15 min. Pvz., juodi dažai reikalauja greito ir gero išmaišymo.
Jei ir tai nepadeda, į dažus įlašinkite kelis lašus glicerino (tik į vandeni-

nius su actu).
Tapant liniją labai svarbu jausti teptuko slydimą stiklo paviršiumi – kada 

ir kiek jį paspausti, kada atleisti.
Linijos efektyvumas priklauso nuo teptuko šerių priešinimosi tepant ir 

tapytojo spaudimo jėgos. Be jų linija bus netvirta, drebanti, lyg atsitiktinė.
Dažų kiekis, patenkantis ant stiklo, tepant valdomas teptuko paspaudimu 

ir jo atleidimu.
Tai gali ir turi būti kontroliuojama: spaudžiant sukuriama platesnė, sun-

kesnė linija, atleidžiant – plonesnė ir švelnesnė.
Taip pat būtina įsitikinti, ar reikiamas kiekis dažų paimamas teptuku. 

Teptuku reiktų pasiimti dažų 2-3 potėpiams.
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Linijinė tapyba dažais:
Vandeniniais;1. 
Actu	maišomais;2. 
Silikatiniais;3. 
Aliejiniais.4. 

Vandeniniai
Tai paprasčiausias tapymo būdas. Vanduo – bekvapis ir santykinai per 

trumpą laiką išgaruojantis, todėl reikiamos korekcijos turi būti daromos be-
veik tuoj pat pakrapštant stiklu ar adata ir lengvai nuplaunama.

Pranašumai:
Dažai	greit	nudžiūva;1. 
Galima	lengvai	koreguoti;2. 
Lengvai	nuplaunami;3. 
Lengvai reaguoja į tapytojo užgaidas.4. 
Truputį nuostolingi, nes lieka ant teptuko šerių. Lengvai nusivalo. Išgau-

nama beveik permatoma arba visiškai permatoma linija, jos storis gali būti 
platus ir visiškai siauras.

Linija koreguojama:
ją	užtepant	dar	kartą	–	kol	šlapia;1. 
jei pirmasis užtepimas išdžiūvo – koreguoti adata, steku.2. 
Vandeniniais dažais atliktos linijos turi būti prikepinamos prieš tonuojant.
Tapymas vandeniniais dažais labai parankus pradedantiesiems.

Actu maišomi dažai
Šie dažai stiklo tapytojų naudojami dažnai. Tapyba actu panaši į tapybą 

vandeniniais dažais. Dažų pasiruošimas toks pat, tik vietoj vandens pilama 
acto tirpalo.

Skirtumai:
per 24 val. dažai nebepraleidžia vandens. Tai leis uždėti antrą vandeninių 1. 
dažų	sluoksnį	ant	piešinio	prieš	prikepimą;
actas dažams suteikia vientisumo, švelnumo ir leidžia jiems lygiau tekėti 2. 
nuo teptuko. Tai svarbu užtepant platesnius plotus. Tinkamai paruošti ir 
teisingai užtepti acto dažai neturi praleisti vandens.
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Tačiau reikia atkreipti dėmesį:
maišant dažus negailėti gumiarabiko, nes vienas actas dažams nesuteikia 1. 
vandeniui	nepralaidumo;
baigus	dienos	darbą,	bet	jo	dar	likus,	reikia	uždengti	stiklu	nakčiai;2. 
nenaudoti	tų	pačių	dažų	daugiau	kaip	3	dienas.	Išdžiūvę	jie	tampa	trapūs;3. 
naudoti švarų, šviežią actą.4. 
Actu maišomi dažai teka švelniai, padengdami stiklą plonu dažų sluoks-

niu ir gerai prie jo prilimpa. Lengvai reaguoja į teptuko judesius. Linija gali 
būti tamsi, pusiau tamsi ar beveik peršviečiama, ištapoma vienu ar dviem 
potepiais.

Tapoma teptuką laikant taip pat, kaip vandeniniais dažais. Jei teptukas 
per daug apsineša dažais, jis nuvalomas sukamaisiais judesiais ant paletės. 
Baigus darbą, teptuką būtina nuplauti švariu šaltu vandeniu.

Piešinį koreguoti geriausia dar dažams neišdžiūvus. Jei koreguojamas iš-
džiūvęs piešinys, naudojama smaili aštri adata ar stiklas. Išdžiūvusius dažus 
reikia gramdyti.  

 
Tapyba aliejiniais dažais
Stiklo dažai, sumaišyti su Venecijos terpentinu ar terpentinu, naudojami 

aliejinei tapybai ant stiklo.
Privalumai:
puikiai	prikimba	prie	stiklo;1. 
išdžiūvę nepraleidžia vandens.2. 
Išdžiūvę aliejiniai dažai leidžia neprikepinus piešinį tonuoti vandeniniais 

dažais. Jie gali būti lengvai užtepami ir paskirstyti ant piešinio nebijant suga-
dinti. Jei vandeninių dažų spalva per tamsi ar nepatinka užtepimas, galima 
nušluostyti šlapia kempine ir dar kartą užtapyti. Tačiau nevalia piktnaudžiau-
ti – kartokite ne daugiau kaip 1 ar 2 kartus.

Aliejiniai dažai, norint išgauti nepermatomą liniją, reikalauja daugiau pi-
gmento, džiūsta kelias valandas, tad geriausia palikti nakčiai.

Tapyboje būtini bandymai, eksperimentai. Tai padeda pažinti dažus, jų 
trūkumus ir privalumus, reakcijas esant įvairioms situacijoms bei išsirinkti 
tinkamiausią tapymo būdą. Eksperimentuojant įgyjama patirties, leidžian-
čios laisviau ir užtikrintai naudoti savo žinias.
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Linijinė tapyba plunksna
Kai atliekamos mažos panelės (darbeliai), geriausia naudoti rašalinę 

plunksną ir švarų aliejų. Net ir mažiausias teptukas ant stiklo negali atlikti 
plonos kaip siūlas linijos. Todėl tam naudojama:

rašalinė	arba	paukščio	plunksna;1. 
maišiklis, kuris gerai maišosi su stiklo dažais ir neišbėga, neišsilieja užte-2. 
pus ant stiklo. Tinka rašalinės metaliniais galais plunksnos, kurios nau-
dojamos ir štrichuoti ant popieriaus. Paukščio plunksną galima nusmai-
linti, tada įskelti galą, panašiai, kaip metalinėje.
Tapybai plunksna aliejus kaip maišiklis tinka geriausiai, nes juo maišyti 

dažai gražiausiai nuteka plunksna, išpiešdami švarią, lygią liniją. Jei dažai 
maišyti vandeniu ar actu, galimi šie keblumai:

atskiedus dažus iki skystos konsistencijos, jie per greitai nuteka plunksna 1. 
ir	išsilieja	ant	stiklo;
bandant kontroliuoti dažų konsistenciją, sumažinant vandens ar acto 2. 
kiekį, jie pradeda džiūti jau ant plunksnos vos užtepus vieną ar dvi lini-
jas. Aliejus tokių problemų nesukelia.
Dažų paruošimas. Reikia:
paletės;1. 
dažų	miltelių;2. 
aliejaus;3. 
peilio-mentelės;4. 
mažo stiklinio indelio, švaraus nedidelio butelio.5. 
Ant paletės užberti nedaug stiklo dažų, užlašinti kelis lašus aliejaus ant 

jų ir maišyti paletės peiliu. Jei reikia, galima dar pridėti aliejaus. Dažai turėtų 
būti truputį tirštesni nei rašalas. Paruoštus dažus supilti į mažą stiklinį bute-
liuką, kad lengviau būtų įmerkti plunksną.

Šešėliavimas ir toninė tapyba
Šešėliavimas, skirtingai nei linijinė tapyba, apima didesnius piešinio plo-

tus ir yra peršviečiamas.
Šešėliavimas kontroliuoja vitražo peršviečiamumą, erdviškumą, spalvų 

balansą, baigtumą. Šešėliavimu vitražui galima suteikti gyvumo, bet dažų 
sluoksniu taip pat galima ir užtamsinti praeinančią šviesą ir stiklo spalvą.
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Šešėliavimu sukuriamas:
trijų	dimencijų	vaizdas;1. 
tekstūra	bei	faktūra;2. 
susilpninama ar sustiprinama stiklo spalva.3. 
Šešėliavimas ir toninė tapyba suteikia daug galimybių individualiems 

dailininko ieškojimams. Šioje tapyboje yra daugybė būdų bei priemonių, 
kaip užtepti dažus, sukurti norimą šešėlio faktūrą. Tai galima atlikti: teptuku, 
skiaute, pirštais, kempine, popieriumi, juostelėmis, šakute, peiliu ar kitomis 
priemonėmis, naudojant žinomas technikas bei atrandant ar sukuriant in-
dividualias. Bėgant laikui šešėliavimo atlikimo būdai keičiasi. Viduramžiais 
tai buvo daroma norint sumažinti kontrastą tarp aštrios tamsios linijos ir 
netapyto ploto. Dažų ploto peršviečiamumas sukuriamas juos valant aštriu 
steku ir kietu teptuku. Taip buvo išgaunamas ne tik švelnesnis kontrastas, bet 
ir apimtis ar erdvė. Vėliau, kai vitraže pradėtos naudoti realistiškesnės žmo-
nių figūros, atsirado architektūros detalių, perspektyva, šešėliavimo techni-
ka tapo sudėtingesnė. Linijinė tapyba dominuoja 12–13 amžiaus vitražuose, 
14–15 amžiais ją keičia šešėliavimas ir tonavimas. Šis pasikeitimas leido mo-
deliuoti žmonių figūras, veidus, drabužių klostes, baldakimus ir pakankamai 
profesionaliai imituoti molbertinę tapybą vitraže. Tai būdinga 16–17 amžiaus 
vitražams. Tačiau tokie vitražai praranda peršviečiamumą, netenka savo pa-
grindinės meninės išraiškos savybės – spalvotos šviesos žaismo.

Dabar vitražo dailininkai tapybos technikas plačiai naudoja savo dar-
buose. Stiklo dažai naudojami minimaliai, tapyba profesionali. Šiandien 
nėra jokių ribojančių metodų, būdų, kaip tapyti ant stiklo. Menininkas savo 
kūrybiškumą bei profesionalumą atskleidžia kiekvienu teptuko brūkštelėji-
mu: tai gali būti spontaniški, ekspresyvūs dažų užtepimai, kartu linijavimas 
ir šešėliavimas, grafiškas linijų piešinys ar lyg akvarelinės dažų dėmės. Gali 
būti štrichavimas kartu su tapyba. Šiandieniniai menininkai nepaiso jokių 
taisyklių, bet naudoja būdus, padedančius jiems pasiekti norimą efektą. Ta-
čiau menininkai tai gali sukurti tik žinodami senąsias tapybos tradicijas, 
kurios yra ir jų novatoriškų vitražų pagrindas.
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Šešėliavimas ir tonavimas gali būti atlikti labai įvairiais būdais.
Lygus dažų užtepimas ant stiklo. Dažų tirštumas pasirenkamas atsižvel-

giant į :
stiklo	spalvos	intensyvumą;1. 
galimą spalvos praeinamumą.2. 
Dažų pasiskirstymas turi būti švelnus ir lygus.
Dažai tepami teptuku jį laikant statmenai stiklui.
Ranka turi judėti iš alkūnės.
Galvos šešėliavimas vandeniniais dažais:
dažai	užtepami	ant	jau	prikepto	linijinio	piešinio;1. 
dažo	paviršius	švelniai	išlyginamas;2. 
šlapias	dažas	nuvalomas	šviesioje	vietoje;3. 
išdžiūvusieji dažai nuvalomi pirštais.4. 
Iš pradžių dažai tepami teptuku judant pirmyn atgal, tada reikia pakeisti 

kryptį 90 laipsnių kampu, po to – dar 4-5 kartus juos tepti skersai.
Kol dažai neišdžiūvę, naudojant šį kryžminį užtepimą, tolygiai juos pa-

skirstyti.
Baigti, kol dažai nepradėjo džiūti. Jei visiškai išdžius, matysis teptuko še-

rių dryželiai. Paviršius bus nelygus.
Tapyba vitraže labai įvairi, vis naujai naudojami seni, klasikiniai tapymo 

būdai, randama individualių priemonių, perteikiamos manieros. Todėl tapy-
ba vitraže suskamba netikėtais spalvų bei techniniais ieškojimais, leidžian-
čiais išgauti nuostabius meniškus efektus. Pastaruoju metu dažai tepami ne 
tik teptuku, bet purškiami, taškomi, naudojama šilkografija. Tačiau šios prie-
monės tapybos nepakeičia. Šiuolaikiniai vitražininkai stengiasi taikyti visas 
technologijas tikėdamiesi kuo geresnio ir estetiškesnio rezultato.
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STIKLAS

Stiklas – kieta, trapi, skaidri medžiaga – kvarcinio smėlio ir šarmo junginys. 
Gaminant stiklą dar pridedama klinčių, mangano oksido, molio arba švino. 
Iš pradžių kvarcinis smėlis su šarmu (santykis 3:1) lydomas žemesnėje tem-
peratūroje, vėliau – aukštesnėje – gauta masė sudėjus likusius komponentus. 
Stiklo masė, iš kurios gaminamas meninis stiklas, būna trejopa:

•	 (masės	pagrindą	sudaro	sodos	ir	kalcio	lydinys);
•	 potaso	(masė	iš	kalio	karbonato	ir	kalcio	lydinio);
•	 švino	(masės	pagrindas	–	potaso	ir	švino	lydinys).

Stiklo struktūra:
•	 Neturi	pastovios	temperatūros,	lydosi	esant	įvairiai;
•	 Visos	savybės	į	visas	puses	vienodos;
•	 Neturi	pastovios	kristalinės	gardelės.
 
Stiklo klampa – molekulių pasipriešinimas judėjimui, arba vidinė trin-

tis. Stiklo klampai didelę įtaką turi temperatūra. Jai kylant klampa mažėja. 
Anomalinis intervalas nusakomas dviem temperatūromis. Temperatūra TG – 
kieto kūno savybės, TF – tai temperatūra, kurią pasiekusi medžiaga įgauna 
skysto stiklo savybių.

Šiame intervale šuoliškai keičiasi ne tik klampa, bet ir kitos savybės. 
Klampai įtakos turi ir stiklo cheminė sudėtis. Klampą didina aliuminio, si-
ličio oksidas, o mažina visi šarminiai oksidai: natrio, kalio, ličio, švino, bario.

 
Terminės stiklo savybės:
•	 Šilumos	 laidumas.	 (Stiklas	 nepraleidžia	 šilumos).	 Šilumos	 laidumą	

didina šarmai.
•	 Šilumos	 plėtimosi	 koeficientas.(Šildant	 kūnai	 plečiasi,	 ne	 išimtis	 ir	

stiklas):
–		tūrinis	plėtimosi	koeficientas;
–  linijinis plėtimosi koeficientas.
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Stiklo lazdelė imama, kaitinama ir pažiūrima, kokia temperatūra nuo 
pradinės temperatūros iki įkaitinimo. Koeficientas nusako ilgio vieneto pa-
ilgėjimą pakėlus temperatūrą vienu laipsniu. Norint nustatyti, ar šie stiklai 
turi vienodą ar skirtingą koeficientą, išmatuojame pradinį ilgį 10 cm 20oC, 
dedame į krosnį 700o C, išmatuojame ilgį, gauname 10,5 cm.

0,5/10 = 0,05
Jeigu stiklai skiriasi nedaug (0,5 proc.), jie tinka. Plėtimosi koeficientą 

didina šarminiai oksidai, mažina kalcio oksidas, silicio oksidas, aliuminio 
oksidas.

Terminis atsparumas – tai temperatūrų pasikeitimas. Jis matuojamas 
laipsniais. Stiklui vėstant susidaro tempimas. Terminis atsparumas matuoja-
mas staigiu temperatūros pokyčiu. Jis atvirkščiai proporcingas šilumos plėti-
mosi koeficientui. Terminį atsparumą konfigūruoja:

•	 paviršiaus	plotas;
•	 paviršiaus	sienelės;
•	 kaitinimo	kokybė;
•	 paviršiaus	būklė.

Laidumas šviesai ir absorbacija
Bespalvis stiklas mažai absorbuoja (visu tūriu sugeria) matomąją šviesą. 

Skaidriausio optinio stiklo 10 mm storio plokštelė praleidžia truputėlį dau-
giau kaip 91 proc., o tokio pat storio pramoninio storio plokštelė – nuo 85 
iki 90 proc. į ją krintančios šviesos. Kai stiklas nevienodai praleidžia skirtin-
go ilgio bangų spindulius, praėjusi pro jį šviesa būna spalvota, t. y. praleisto 
spindulio spalvos.
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STIKLO DAŽAI

Stiklas gali būti įvairiausių spalvų. Optinę spalvą jis įgauna ne tik padengtas 
spalvota glazūra, bet gali būti nudažomas ir stiklo gamybos procese naudo-
jant tam tikrus dažus. Šiek tiek informacijos ir keletas pavyzdžių apie stiklo 
dažymą pastaruoju būdu.

Dažai skirstomi į:
•	 molekulinius;
•	 koloidinius.

Molekuliniai dažai
•	 per	mikroskopą	nematome	jokių	dalelių;
•	 stiklas	nudažomas	jau	lydale;
•	 spalvos	intensyvumas	priklauso	nuo	dažo	kiekio;
•	 spalvos	atsiradimas	paremtas	selektyviu	šviesos	sugėrimu.

Koloidiniai dažai
•	 matomos	mažos	dalelės	per	mikroskopą;
•	 lydale	stiklas	yra	bespalvis,	spalva	atsiranda	tik	papildomai	termiškai	

apdorojus;
•	 spalvos	intensyvumas	priklauso	ne	tik	nuo	kiekio,	bet	ir	nuo	dalelių	

dydžio;
•	 spalva	susidaro	dėl	selektyvaus	šviesos	išsklaidymo.

Mėlyni stiklai
Mėlyna spalva dažo kobalto oksidas. Tai tipiškas molekulinis dažas. Pri-

klauso nuo kiekio, gana intensyvus, užtenka 0,1 proc., kad gautume sodriai 
mėlyną spalvą. Gaunama mėlyna su violetiniu atspalviu.

Žydri stiklai
Dažo vario oksidas. Kaip oksidatorius naudojamas perseno oksidas. Tai 

nėra labai intensyvus dažas, nes, peržengus 4,5 proc. ribą, stiklas nusidažo 
žalia spalva. Žydrai spalvai gauti dedamas 1 – 2proc. kobalto oksidas.
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Violetiniai stiklai
Violetine spalva dažo nikelio oksidas ir mangano oksidas. Nikelio oksido 

spalva dažnai priklauso nuo stiklo cheminės sudėties. Jei naudojamas natrio 
oksidas – gelsva spalva. Dedama 3 proc. nikelio oksido spalvai gauti.

Dažant manganu turi būti silpnai oksiduojanti aplinka. Dedama 1 – 3 proc. 
mangano oksido, jeigu dažome vientisai, 5 – 7 proc. – sluoksniuotam stiklui.

Dedant apie 20 proc. mangano oksido gauname juodą spalvą.

Žali stiklai
Dažo geležis. Galima gauti nuo gelsvos iki rudos spalvos.

Geltoni stiklai
Citrinine geltona spalva dažo cerio oksidas. Retųjų žemių elementai ne-

efektyvūs.
Rožinę ir gelsvai rožinę spalvą dažo selenas. Spalvą lemia:
–	 geležies	kiekis	medžiagoje;
– aplinka.

Raudoni stiklai (koloidiniai)
Raudoną spalvą gauname dažydami auksu. Jis neduoda labai intensy-

vios raudonos spalvos, nes iškrenta. Labai skaidri raudona spalva – aukso 
rubinas. Kadangi tai koloidinis dažas, naudojame kitą koloidinį dažą – ala-
vo oksidą, dalelėms neleidžiantį išaugti iki per didelio dydžio. Aukso deda-
ma 0,02–0,03 proc. (15 pav., 22 psl.).
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STIKLO PJAUSTYMAS

Paruošus planuojamo kūrinio kompoziciją, kartoną ir stiklo šablonus, galima 
imtis darbo su stiklu.

Medžiagos ir įrankiai:
•	 trafaretai;	
•	 lakštiniai	stiklai;
•	 markeris;
•	 rėžtukas;
•	 plaktukas;
•	 replės;
•	 apsaugos	akiniai;
•	 pirštinės.
Trafaretas dedamas po stiklu. Stiklo paviršiuje markeriu nubrėžiamas no-

rimas išpjauti siluetas. Pjaustant stiklus rėžtukas laikomas statmenai stiklo 
plokštumai, lengvai prispaustas pagal markerio nubrėžtą liniją traukiamas į 
save. Stiprus traškantis garsas rodo, kad stiklas neįrėžtas, o įpjautas. (Įrėžta 
linija būna plati, padengta stiklo dulkių bei mažų stiklo atskalų, todėl stiklas 
gali skilti ne per įrėžtąją liniją, o šalia jos). Po to stiklas guldomas ant stalo 
krašto ir, siekiant nepažeisti išlenktų formų, rėžtuko palikta linija iš priešin-
gos pusės stuksenama plaktuku, kol pradės skilti. Tuomet dešine ranka nerei-
kalinga stiklo dalis laužiama žemyn. Sunkiai prieinamose vietose stiklas pa-
šalinamas replėmis. Norint išvengti įvairių sužalojimų naudojami apsaugos 
akiniai ir pirštinės (23, 24, 25, 26, 27,  pav., 45 psl.).
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23. Priemonės: markeris, rėžtukas, replės

24. Stiklo pjovimas rėžtuku 25. Stiklo detalių atskyrimas plaktuku

26. Smulkesnių stiklo detalių atskyrimas replėmis 27. Atpjauta stiklo detalė
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STIKLO ŠLIFAVIMAS

Stiklas šlifuojamas, kai reikia gauti lygų matinį paviršių, tikslią formą bei mat-
menis;	be	to,	šlifuojant	stiklas	paruošiamas	poliruoti.	Šlifuojama	besisukan-
čiais abrazyviniais dirbtinio deimanto arba ketaus diskais, tiekiant tarp stiklo 
ir disko abrazyvo suspensiją vandenyje. Šlifuojant abrazyvo grūdeliai, spau-
džiami disko, skverbiasi į stiklo paviršių, jį braižo ir atkelia atskalas. Kai spau-
dimo jėga pasidaro didesnė už grūdelių stiprumą, jie sutrupa. Taigi šlifuojant 
nuolat smulkėja abrazyvo grūdeliai. Kadangi grūdelių trajektorijos nesutam-
pa, tai, jiems judant, nuo anksčiau padarytų rėžių nuskeliamos atskalos. Naują 
atidengtą paviršių hidrolizuoja vanduo – šlifuojamas sluoksnis mechaniškai 
plonėja. Po subraižyto reljefinio paviršiaus sluoksniu paprastai už jį storesnis 
įskilimų sluoksnis, susidaręs dėl gilesnių įbrėžimų. Abrazyvo grūdeliai labai 
nevienodo didumo ir netaisyklingos formos, kampuoti, dėl to stiklą veikia vi-
braciniu-smūginiu būdu, t. y. panašiai, kaip pneumatinis plaktukas.

Šlifavimui naudojamos gamtinės abrazyvinės medžiagos (kvarcinis smė-
lis, korundas bei kitos) ir dirbtinės (elektrokorundas, deimantas, silicio karbi-
das, boro karbidas ir t. t.). Plačiausiai naudojamas kvarcinis smėlis, bet elek-
trokorundas 4,8 karto efektyvesnis. Apskritai efektyvesni yra mechaniškai 
stipresni abrazyvai (28 pav., 46 psl.).

28. Stiklo luito šlifavimas 29. Stiklo poliravimas
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STIKLO POLIRAVIMAS

Poliruojant išlyginami šlifuoto stiklo subraižymai, įskilimai, mikronelygu-
mai, ir matiniam paviršiui suteikiamas skaidrumas bei blizgesys. Poliravimui 
naudojama dispersinių pemzos, krokuso arba polirito miltelių suspensija.

Stiklo poliravimo procesas aiškinamas įvairiai. Vieni tyrinėtojai mano, 
kad poliravimas, kaip ir šlifavimas, yra mechaninis stiklo paviršiaus ardymas 
kietomis dalelėmis. Jų nuomone, šie du procesai skiriasi tik tuo, kad poliravi-
mui naudojama smulkesnė abrazyvinė medžiaga.

Poliravimo našumas priklauso nuo stiklo šlifuoto paviršiaus kokybės ir 
temperatūros, abrazyvo savybių, tiekiamos abrazyvo suspensijos kiekio, jos 
koncentracijos bei pH, taip pat nuo poliravimo disko medžiagos, jo kons-
trukcijos, spaudimo į stiklo paviršių jėgos ir sukimosi greičio. Našiausiai 
poliruojama tiekiant optimalų krokuso suspensijos kiekį (jis nustatomas 
eksperimento būdu). Netinkamai dozuojant krokuso suspensiją, poliravimo 
našumas sumažėja 20–30 proc. Tiekiant per daug krokuso suspensijos, našu-
mas taip pat sumažėja, nes pažemėja stiklo paviršiaus temperatūra, pasikeičia 
poliravimo disko paviršius. 

Krokuso sąnaudoms įtakos turi poliravimo sąlygos, t. y. poliravimo disko 
medžiagos, spaudimo jėga, sukimosi greitis, poliravimo miltelių savybės, kie-
tosios ir skystosios fazės santykis suspensijoje ir t. t. (29 pav., 46 psl.).

Didinant poliravimo disko greitį, našumas didėja. Paprastai poliravimo 
diskas sukasi 4,5–7 m/s greičiu. Esant per dideliam sukimosi greičiui, daug 
poliravimo suspensijos nubloškiama nuo stiklo, be to, sumažėja poliravimo 
disko ir stiklo lietimosi paviršius.
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 STIKLO SUKEPIMAS

Šiuo metu stiklas išgyvena populiarumo pakilimo laikotarpį. Tai ne tik įvai-
rios smulkmenos: stiklinės vazos, lėkštės, padėklai, neįprastomis medžiago-
mis (pavyzdžiui, augalais) dekoruotos, efektingai atrodančios saulės spindu-
liuose ar šiaip sumaniai apšviestos taurės, bet ir įvairiausi šviestuvai, vitražo 
elementai, vitražai bei įvairiomis kepimo technologijomis pagamintos erdvi-
nės kompozicijos, kurios tiktų tam tikrai gamtos ar urbanistikos erdvei.

Stiklo dekoravimas „fusing“ technologija ypač populiarus Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, tačiau pastaraisiais metais skverbiasi ir į senosios Eu-
ropos šalis. Nors ši dekoravimo technika nėra populiariausia Lietuvoje, pa-
saulyje ji egzistuoja nuo 1960 metų. Stiklo sukepimas bei stiklo dekoravimas 
sukepimu plačiai naudojamas menininkų, dailininkų-vitražistų, kadangi pas-
tarieji turi technines galimybes išpildyti visus stiklui dekoruoti skirtus rei-
kalavimus – nuo degimo krosnių iki specialaus, vienodo koeficiento stiklo 
bei įvairiausių priemonių, klijų, rėžtukų ar replių. Sukepimo technologijos 
leidžia stiklo atraižas, tiek dideles, tiek mažas, sulydyti 800–900 laipsnių tem-
peratūroje, o stiklas atsiskleidžia įvairiausiomis gražiomis spalvomis. Kuo sti-
klo spalvų paletė platesnė, tuo dirbiniai išraiškingesni (16, 17 pav., 23 psl.). 
Be skaidraus ir matinio įvairiaspalvio stiklo, naudojams dichroinis stiklas, 
atspindintis bei laužiantis šviesą vaivorykštės spalvomis. Šio stiklo elementai 
ypač tinka kuriant stiklo papuošalus (18 pav., 23 psl.).

Galima vieno arba dviejų sukepimų (degimo) „fusing“ technologija. Vie-
no degimo užtenka papuošalams, vitražams ir įvairiems interjero puošybos 
elementams, pavyzdžiui, pertvaroms, stiklo sienelėms. Galimi įvairūs maste-
liai, šiuos lemia krosnies didumas. Antruoju kepimu jau išliejama konkretaus 
daikto forma, pavyzdžiui, įvairios lėkštės, vazos, stalo indai, dubenėliai, žva-
kidės. Visas procesas nuo piešinio sukūrimo iki išdegimo ir formos išliejimo 
gali trukti apie savaitę. Tačiau kiekvieną žmogų žavi ilgalaikę meninę ir išlie-
kamąją vertę turintys stiklo dirbiniai.

Elektrinės, iš viršaus pakraunamos stiklo terminio apdirbimo krosnys 
skirtos apdirbti stiklą karštuoju būdu oro aplinkoje, esant maksimaliai 800–
1000°C temperatūrai.
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Gaminant stiklo ar vitražo meno kūrinius, krosnys naudojamos šiems 
technologijų procesams: stiklo glazūroms prikepti prie stiklo, sukepinti stiklo 
detales ir lakštus, formuoti stiklą karštuoju būdu (lenkti formoje), stiklui su-
teikti faktūrą, formuoti reljefus (19, 20 pav., 24 psl.).

Šiose krosnyse pagamintas vitražas (lot. virtum stiklas) įstatomas į lan-
gus, duris, įtaisomas interjero pano pertvarose, įvairiomis stiklo sukepimo ar 
stiklo formavimo technikomis kuriami meno kūriniai (21 pav., 24 psl.).

Tipas Kameros matmenys 
mm

(plotis, aukštis, ilgis)

Galia
kW

Tūris Tempera-
tūra °C

Įtampa
V

WG-40 500x200x400 3,2 40 1000 220

WG-60 500x250x400 4,5 60 1000 400

WG-130 500x270x1000 9 130 1000 400

WG-280 800x300x1200 12 280 1000 400

WG-320 800x270x1500 15 320 1000 400

WG-700 2000x350x1000 22 700 1000 400

WG-1000 2400x350x1200 32 1000 1000 400
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Elektros krosnys terminiam stiklų klampinimui:
1	–	metalinis	krosnies	rėmas;	2	–	durys;	3	–	rankena;	4	–	staliuko	tipo	

karkasas;	5	–	elektros	pultas;	6	–	termoreguliatorius;	7	–	termoreguliatoriaus	
laidas;	8	–	kištukas;	9	–	automatinis	išjungiklis;	10	–	saugiklis;	11	–	jungiklis.	
Paruoštos formos, prikrautos stiklo duženų, arba sukepinimui paruošti ruo-
šiniai sudedami į krosnį. Kepinukams būtina naudoti pagrindą, kad stiklas 
neprikeptų prie krosnies dugno.

1	–	viršutinis	dangtis;	2	–	stūmokliai;	3	–	krosnies	dugnas;	4	–	rankena;	
5	–	termoreguliatorius;	6	–	automatinis	išjungiklis;	7	–	staliukas;	8	–	ratukai;	
9	–	termoreguliatoriaus	laidas;	10	–	kištukas;	11	–	saugiklis;	12	–	jungiklis.

Vidiniai elektros krosnių terminio stiklų klampinimo elementai:
1	–	termoizoliacinės	medžiagos;	2	–	ugniai	atsparios	medžiagos;	3	–	kaiti-

nimo	elementai;	4	–	termoporos	(periodinio	veikimo	krosnyse);	5	–	pirome-
tras (nuolatinio veikimo krosnyse).

Išorinė kamerinės krosnies schema
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Režimai sukepimui
Sukepinimo procesui būtina parinkti teisingą temperatūros režimą. Nu-

statant režimą būtina atsižvelgti į:
–	 stiklo	storį	(daro	įtaką	temperatūros	kėlimo	greičiui);
–	 formos	dydį	ir	sudėtingumą	(daro	įtaką	išlaikymo	trukmei);
– stiklo cheminę sudėtį (daro įtaką programos nustatymui).
Sukepimo metu stiklo plėtimosi koeficientai turi sutapti, kitaip skils. Tie-

sioginiu būdu stiklo gabalėliai išdėliojami ant stiklo lakšto. Negatyviniu būdu 
stiklo gabalėliai surenkami ant gumiarabiku padengto popieriaus lakšto.

Sukepimo procesas susideda iš kelių stadijų:
įkaitinimo	iki	sukepimo	temperatūros;1. 
išlaikymo	pastovioje	temperatūroje;2. 
atvėsinimo	iki	aukštutinės	kaitinimo	temperatūros;3. 
lėto	atvėsinimo	iki	žemutinės	kaitinimo	temperatūros;4. 
ataušinimo iki kambario temperatūros.5. 
Stadijos atliekamos tam tikru greičiu, ir tai turi įtakos kiekvienos jų trukmei.
Programoje nurodoma kiekvienos stadijos atlikimo temperatūra ir laikas, 

o reguliatorius tiksliai išlaiko užduotį.
Baigus sukepinimo procesą, krosnis atidaroma, ir gaminiai išimami iš jos 

(22 pav., 24 psl.).

Išorinė dėžinės krosnies schema
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STIKLO SAVYBIŲ ĮTAKA FORMAVIMO LAIKUI

Stiklo formavimas – tai išlydyto stiklo pavertimas užduotos geometrinės 
konfigūracijos kietu dirbiniu. Šio proceso metu stiklas iš klampaus nespū-
daus skysčio būsenos, jį vėsinant, kietėja pereidamas pradžioje į plastinį, o 
vėliau į kietą, trapų būvį. Stiklas formuojamas temperatūros intervalu T1 ir 
T2. Mechaninis stiklo judėjimas formavimo metu yra lydymas energingu ir 
nuolatiniu šilumos pasikeitimu su aplinka. Todėl formavimo procesas labai 
sudėtingas, priklausantis nuo daugelio faktorių.

Šio proceso metu svarbiausios stiklo savybės yra klampa, paviršiaus 
įtempimas ir tamprumas, kurio įtaka labiausiai pasireiškia žemose tempe-
ratūrose.

Šios stiklo savybės, priklausomai nuo stiklo cheminės sudėties ir tem-
peratūros, keičiasi labai plačiose ribose, todėl formavimo režimas gali būti 
labai įvairus. Dažniausiai jis parenkamas empiriniu būdu, įvertinant eksperi-
mentinius duomenis ir praktinę patirtį. Bet kuriuo atveju formavimo proceso 
trukmei įtakos turi dvi svarbiausios stadijos: formavimas ir formos fiksacija.

Technologi-
nė formavi-
mo stadija

Formavimo pro-
ceso parametrai

Technologinės stadijos 
vaidmuo formuojant 

stiklo dirbinius

Stiklo savybės ir 
faktoriai, veikiantys 
formavimo techninę 

stadijągreitis laikas

Formavimas v1 t1 Plastiniam stiklo lydalui 
reikiamos formuojamo 
dirbinio konfigūracijos 

suteikimas

Klampa, paviršiaus 
įtempimas, plastišku-
mas, tamprumas ir jų 

pasikeitimo nuo tempe-
ratūros charakteris

Formos 
fiksavimas

v2 t2 Suformuoto dirbinio 
konfigūracijos užtvir-
tinimas pasiekiamas 
dirbiniui kietėjant, 

priklausomai nuo jo 
formos ir vėsinimo 

būdo

Stiklo savybių kitimo 
charakteris jį vėsinant, 

ypač stiklo klampos 
pasikeitimas nuo tem-

peratūros (ilgi ir trumpi 
stiklai)
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Formuojama žymiai greičiau nei forma fiksuojama, todėl didžioji laiko 
dalis, skirta formuoti, sunaudojama dirbiniui atvėsinti. (Moliravimo atveju 
reikia įvertinti ir laiką, skirtą stiklui suskystinti, nes kitais atvejais formuoja-
ma iš stiklo lydalo). Praktikoje stengiamasi, kiek įmanoma, padidinti vėsini-
mo greitį v2, kuris iš esmės ir lemia visą proceso trukmę.

Praktinėmis sąlygomis nustatant bei reguliuojant viso proceso trukmę ir 
atskirai jo stadijų ir įtakų laiką (t1, t2), būtina žinoti temperatūrinį klampos ki-
timo charakterį, taip pat stiklo stingimo greitį ir galimus technologijų būdus 
šiems parametrams keisti.

Mokslinių tyrinėjimų metu buvo nustatyti įvairių tipų bespalvių ir spal-
votų stiklų bendrosios stiklų stingimo ir aušinimo kinetikos ypatumai ir pa-
siūlytos formulės kiekybinei praktinių stiklų klampos, vėsinimo greičio ir 
stingimo charakteristikoms paskaičiuoti.

PRAKTIKOS METU PAPILDOMAI ĮGYTOS ŽINIOS

Praktikos metu studentai turės galimybę ne tik gilinti žinias, įgyti įgū-
džių, bet ir plačiau sužinos apie šio unikalaus meno atgaivintas ir tęsiamas  
tradicijas, vitražo ir stiklo objektų gamybos procesus, kaip kuriami ir ekspo-
nuojami eksperimentiniai stiklo objektai. 

Kūrybinė praktika studentus moko pažinti istorines vertybes, rūpintis pa-
veldo išsaugojimu bei puoselėjimu, ugdo kūrybiškumą ir skatina novatoriškų 
idėjų atsiradimą. Tai puiki galimybė tiesiogiai dalyvauti dinamiškame galeri-
jos-dirbtuvės veiklos procese, kur nuolat gausu lankytojų – miesto gyventojų 
ir svečių, mokinių, studentų ir profesionalių vitražo-stiklo menininkų.
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