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v novém čísle najdete mimo jiné rozhovor s Evou Machalovou, která
tvoří krásné brože z porcelánové hlíny a své výrobky prodává pod
značkou Heda design. Porcelán je velmi speciální materiál, který
skýtá nekonečné možnosti využití, a v šikovných rukách z něj vznikají
nevšední výrobky typické svou křehkou bělostnou krásou. Výrobci
keramiky pro radost se dočtou o hobby glazurách na nízký výpal ve
článku Tomáše Macka a velkou inspirací jsou také originální hudební
nástroje pálené v pilinové peci pod dozorem stádečka ovcí Radima
Poláčka. Seznámíte se s novou technikou sgrafito, a to hned ve dvou
návodech. Vyhlásili jsme pro Vás také novou soutěž, která má název
Zahradní keramika. Už nyní nám posíláte svoje zahradní plastiky,
kachle a sošky a my jsme velmi rádi. Zvláště školní keramické kroužky
a kluby jsou velmi aktivní a to je dobře. Je vidět, že učitelé mají dobré
nápady a pro děti připravují různá témata a techniky. Z toho máme radost, zvláště když se inspirujete naším časopisem. Děkujeme za přízeň
a přejeme pěkné jaro.
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka

Časopis vychází 4x ročně.
Další číslo vyjde v týdnu do 10. 7. 2012.
Upozornění
Reprodukce, znovupublikování nebo rozšiřování
kterékoliv části časopisu jsou povoleny pouze na
základě písemného souhlasu vydavatele!
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Raku knoflíky
autor / redakce, foto / Marianne Kasparian
Raku knoflíky a brože jsou z dílny Marianne Kasparian, výtvarnice původem z Arménie, která
žije na východním pobřeží Spojených států ve Phoenixu. Různé kultury světa ji velmi inspirují.
Marianne studovala na univerzitě v Marylandu obor textilní marketing a kromě studia na vysoké
škole prošla řadu řemeslných a designových kurzů. S keramickou hlínou se Marianne poprvé
seznámila před dvaceti lety na střední škole. Po studiu vysoké školy prošla mnoha ne příliš
kreativními povoláními. Tvořit z hlíny začala v osmdesátých letech, avšak ta pravá láska začala
až v roce 2001, kdy se seznámila s technikou raku. Nikdy si nemyslela, že by se mohla živit tím,
co nejvíc miluje, a hle, povedlo se! Po dvaceti letech strávených v restauračních provozech, práci
v kariérním poradenství a dalších povoláních, při kterých se člověk hledá a snaží se zjistit, co by
ho bavilo, se začala živit svým tvořením. Prvními výrobky byly knoflíky a přívěšky vypalované
technikou raku. Celý život něco tvoří, ale až v raku se Marianne opravdu našla. Inspiruje ji hlavně
pocit, že se lidem její kousky líbí, z toho má největší radost.

Raku v překladu znamená doslova radost, potěšení, pohoda. Raku keramika je původně druh
japonské keramiky, který je po staletí tradičně používán při japonském čajovém obřadu, nejčastěji
ve formě misek. Časem se tato technologie rozšířila i do světa, lehce se zmodernizovala, pozměnila
a často se nazývá jako tzv. západní raku. Přežahnuté naglazované výrobky se rozpálí v raku peci na
1000 °C až 1100 °C a následně se prudce zchladí a redukují v uzavřené nádobě např. s pilinami,
listím, banánovými slupkami, jehličím nebo jakýmkoliv organickým materiálem. Místa nepokrytá glazurou jsou díky kouři v uzavřené nádobě černá. Pro tuto techniku se používá hlína taková, která vydrží rychlý ohřev a zchlazení, což proces raku vyžaduje. Ke zdobení jsou vhodné
speciální raku glazury, které nejlépe vyniknou na světlé nebo bílé hlíně. Po výpalu a redukci je
třeba výrobky pořádně vydrhnout ve vodě pomocí kartáčku. Díky ojedinělé technologii výroby
je každý kousek originál a nikdy se nám nepovede vytvořit dva totožné výrobky.

www.makustudio.com
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heda design
AUtor / redakce, foto / Eva Machalová
Jak dlouho se keramikou zabýváš a jak ses k tomu dostala?
Do keramické dílny jsem se dostala náhodou. Lákala mne hlína a chtěla jsem modelovat. A tak
jsem s objevením dílny Matilda našla pro sebe netušeně velký svět hlíny. Všechno začalo prsty
vymačkanou miskou na víkendovém kurzu. Naučila jsem se točit hrnky a dávat jim uši a zapomínala při tom na ostatní svět. Začala jsem chodit pravidelně. Hlína mne nabíjela energií
a vracela vnitřní klid. Není těžké získat závislost. Pochopila jsem, že ta moje je napořád. Proto dnes
vlastním hrnčířský kruh i pec a jediné, čeho se mi nedostává, je čas.
Jak Tě napadlo vyrábět porcelánové brože?
U Moniky v dílně nad vypínačem je malinká kachle. Ptala jsem se na ni někdy na začátku, protože
bělost té placky na mne působila uhrančivě. Porcelán. Možná cesta k němu začala už tenkrát, ale
rozhodně nebyla přímá. Nikdo tady s ním nepracoval, na
prodejně hmotu nevedli. A tak jsem o porcelánu spíše snila
a obdivovala výrobky na stránkách internetu. Dělala jsem
své hliněné hrnky, hrála si s tvary a zkoušela, co všechno lze
provést glazurami.
A pak přišlo léto 2010. Trávila jsem léto v New Yorku
a setkala se se Štěpánkou (viz. Golem 4/10). V jejím studiu jsem si na porcelánovou hmotu poprvé sáhla. Ukázala
mi, jak pracuje, jak vyrábí své hrnky a polštářky na zeď
z plátů. Měla jsem možnost ji sledovat a vidět spoustu jejích
výrobků ve studiu i doma. Vnímala jsem její radost, užila si
s ní kouzlo otvírání pece plné krásných výrobků. A bylo rozhodnuto. Od té chvíle jsem na cestě ke
svému osobnímu porcelánovému hrnku.
Takže ses pustila do porcelánu. A byly to rovnou hrnky nebo tvoje současné brože?
Porcelánové brože vznikají jako součást mé cesty za hrnkem. A baví mne natolik, že zapomínám
na původní cíl. Brože jsou hra. Na malé ploše mohu zkoušet otisky a barvy všeho kolem a nejspíš
také sebe sama. Mám otevřenou sérii Porcelánčat a Ono postaviček, řadu inspirovanou uměním
a vlastní abstrakce. Moje brože jsou zdánlivě jakoby z různých světů. Ale jsem to všechno já, moje
podoby, moje tváře. Jeden z důvodů, proč tuto práci miluji, je právě možnost nevnímat limity.
Otevřený prostor pro nápady a hru, navíc pak krása materiálu a kouzlo jeho proměny.
Tvoříš brože z hlavy nebo nejprve maluješ do deníčku?
Co bych chtěla všechno udělat, ať už z porcelánu nebo z hlíny, toho mám stále plnou hlavu. Nápady
se spíše navzájem vytěsňují a jsem ráda, když nějaké stíhám proměnit ve skutečnost. Mám po ruce
vždy blok a kreslím si některé představy. Často kresby popisuji podrobnými poznámkami. Přesto
musím říct, že když se s delším časovým odstupem do svého „nápadníku“ dívám, neprojde všechno,
co tam najdu. Někdy už nevím, jaký nápad se za obrázkem skrývá, jindy se mi zdá zcela nesmyslný.
Vždy je ale kde listovat, kde brát. Všechno kolem je inspirativní, a kdybych měla mít nápady jen pro
ně samotné, i to by mne bavilo. Napadání je stejně krásné jako cokoli, co může následovat.
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www.fler.cz/heda-design

Jak taková brož vzniká, kolik zabere času?
Proces výroby je skutečně dlouhý a každý kousek beru do ruky mnohokrát, než se ve
své konečné podobě rozsvítí. Nejdříve pracuji se syrovou hmotou. Používám vykrajovátka vlastní výroby i kupovaná, krájím, kreslím a otiskuji. Písmenka a číslice mne
naučila používat Štěpánka. Brožka dostane tvar i vzor a musím jí zahladit kraje ještě
před prvním výpalem. Křehkost materiálu mne nutí k něžnému zacházení, jinak
v ruce praská. Práce s glazurami je jednodušší. Ovšem nikdy nemám jistotu, že až
otevřu pec, bude tam to, co jsem očekávala. Glazury si dělají trochu co chtějí. Proto je
druhý výpal skutečně napínavý a otvírání pece jsou vždy malé Vánoce. Miluji Vánoce.
A s porcelánem a hlínou si je mohu dělat libovolně často.
Kde mohou zájemci vidět a zakoupit Tvoje výrobky?
Nemám vlastní internetovou stránku určenou k prezentaci, případně k prodeji.
Možná o ní uvažuji, ale opravdu jen lehce. Své výrobky dávám na fler. Možnost je tam
vystavit a prodat je pro mne
další rozměr celé mé hliněné práce. Fler má charakter sociální sítě a jakkoli se bráním
třeba facebooku, tady vítám všechny reakce a povídání. Zpětná vazba a hodnocení
čehokoli dávají smysl tomu, co dělám. A současně mi otvírají prostor dělat dál, plnit
svůj „nápadník“ a pak kroutit hlavou nad prošlými nápady a ty čitelné a dobré měnit
ve skutečnost.
Pod jakou značkou tedy tvoříš?
Moje výrobky jsou signované jednoduše Heda a na Fleru je prodávám pod značkou
Heda design. Čtenáři mé básnické sbírky vědí, kde se Heda vzala. Já vím, že byla ve
mně vždy a právě s tou knihou jsem ji vytáhla na světlo a vsadila natrvalo i do svého
jména.
A jak to vidíš s těmi hrnky?
Říkala jsem, že jsem na cestě za svým
osobním porcelánovým hrnkem. V mých
představách je celkem velký. Má na
sobě kresbu, otisky a barvy podobné,
jaké mají i brože. Točila jsem porcelán,
ale můj způsob dekorace je ničil. Přes
svou tvrdohlavost jsem musela uznat,
že to prostě nejde. Buď je hrnek tlustý
a těžký, anebo mi v ruce při malování
praská jako skořápka vajíčka. Z mnoha
pokusů přežilo jen několik hrnků, které
budou památkou na toto zkoušení.
Ráda z nich piji. A hledám dál. Právě
teď mám v peci hrnky z plátů. Jsou
malované, glazované a jsou stále vcelku.
Možná budu mít zase jednou Vánoce.
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slepice
Autor, foto / redakce
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti
eReading.

