RÒZNÉ

Mozaiky z Neuhauserovy dílny
a Ty r o l s k é s k l o m a l í ﬁ s k é
a mozaikáﬁské dílny
v 19. a 20. století

sáda kostela Nejsvûtûj‰í Trojice (1900, návrh Philipp
Schumacher, obr. 1, 2). Tyto mozaiky ve stylu nazarénismu svûdãí o snaze vytvoﬁit umûní, které by bylo
schopné pﬁiblíÏit vûﬁícím obnovu náboÏenského pﬁesvûdãení. S tímto úmyslem a pravdûpodobnû také úsi-

19. století v Evropû je dobou oÏivení star˘ch, zapome-

lím Neuhausera byl ostatnû roku 1882 zaloÏen umû-

nut˘ch technik umûleckého ﬁemesla. V Tyrolích byl klí-

leck˘ spolek St. Lukas-Gilde. Jeho ãlenové, ke kter˘m

ãovou postavou jak pro sklomalíﬁství, tak pro mozai-

patﬁili nejdÛleÏitûj‰í umûlci Tyrolska, se zab˘vali kﬁes-

káﬁství Albert Neuhauser (1832–1901). Syn bohatého

Èansk˘m umûním. Za úãelem dal‰ího vzdûlávání byly

klempíﬁského a skláﬁského mistra nemohl kvÛli svému

spolkem poﬁádány pﬁedná‰ky, mezi jin˘mi také Luigiho

plicnímu onemocnûní pracovat v rodinném podniku. In-

Solertiho.

4

spirován del‰ím pobytem v Benátkách zaloÏil spoleãnû
s architektem Josefem Vonstadlem a historick˘m malíﬁem Georgem Maderem v roce 1861 v Innsbrucku

■ Poznámky

sklomalíﬁsk˘ podnik Tiroler Glasmalerei (Tyrolská

1 Podrobné informace k historii sklomalíﬁské a mozaikáﬁské

sklomalba). Neuhauserovo intenzivní studium mozaik

dílny: Elisabeth Maireth, Die Geschichte der Tiroler Glasma-

v benátském kostele sv. Marka podpoﬁilo jeho motivaci

lerei- und Mosaikanstalt in Innsbruck und deren Mosaike im

a pﬁání vyrábût mozaiky ve vlastním podniku v Inns-

Innsbrucker Stadtgebiet (disertaãní práce), Leopold-

brucku. Díky známosti s dr. Antoniem Salviatim uzrál ko-

-Franzens-Universität Innsbruck, Innsbruck 1986–1987. –

neãn˘ plán na zaloÏení mozaikáﬁské dílny a roku 1877

Reinhard Rampold, 140 Jahre Tiroler Glasmalerei- und Mo-

otevﬁel Neuhauser Die Mosaikwerkstätte Albert Neu-

saikanstalt: 1861–2001, Innsbruck 2001, dostupné onli-

hausers (Mozaikáﬁské dílny Alberta Neuhausera), první

ne na http://members.tirol.com/glasmalerei/D_LOW.

1

mozaikáﬁskou dílnu v Rakousku. Na pozici umûlecké-

PDF, vyhledáno 27. 5. 2017. – Elisabeth Maireth, Mosaik-

ho vedoucího získal Luigiho Solertiho (1846–1902),

arbeiten der Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt, in:

kter˘ byl do té doby zamûstnán právû u Salviatiho.

2

Studiohefte 08. Malen mit Glas und Licht. 150 Jahre Tiro-

Solerti pﬁinesl do podniku ﬁemeslnou dovednost a tech-

ler Glasmalereianstalt, Innsbruck 2011, s. 73–84.

nické znalosti. Uãil v Innsbrucku mozaikáﬁe, mezi nimi

2 Antonio Salviati zaloÏil roku 1859 spolu se dvûma spo-

také Josefa Pfefferleho (1862–1939), kter˘ do podni-

leãníky firmu Salviati Dott. Antonio fu Bartolomeo. Roku

ku v roce jeho zaloÏení také nastoupil. Smalty byly jed-

1861 obdrÏel zakázku na restaurování mozaik kostela

nak dováÏeny z Benátek a jednak také vyrábûny pﬁímo

sv. Marka v Benátkách a dal‰í velké zakázky dostával po

v dílnû, coÏ vedle dobov˘ch zpráv dokládají dochované

celé Evropû. Salviatiho dílna byla kromû jiného dÛleÏitá

vzorové smalty vãetnû receptÛ na v˘robu (napﬁ. z let

kvÛli v˘robû smaltÛ a zavedení postupu nepﬁímého vysa-

1896 a 1898, stejnû jako z let 1903 a 1904). Umûleã-

zování, kter˘ umoÏÀoval úspornûj‰í práci mimo místo ur-

tí návrháﬁi v dílnû vût‰inou pracovali také jako kreslíﬁi.

ãení. Dorothea Müller, Bunte Würfel der Macht: Ein Über-

To odpovídá Solertiho poÏadavku, Ïe chce-li ãlovûk do-

blick über die Geschichte und Bedeutung des Mosaiks in

cílit povedené mozaiky, musí umûlci zároveÀ rozumût

Deutschland zur Zeit des Historismus, Frankfurt am Main

3

ﬁemeslnému provedení.

1

1995, s. 101ad. – Ottobrina Voccoli, La rinascita dell’arte

Mozaikáﬁská dílna dosáhla v prÛbûhu své existence

musiva in epoca moderna in Europa. La tradizione del mo-

vysokého uznání daleko za hranicemi tehdej‰ího Ra-

saico in Italia, in Spagna e in Inghilterra (disertaãní prá-

kouska, coÏ se odráÏí v mnoÏství v˘znamn˘ch a nároã-

ce), Departament d’Història de l’Art, Universitat de Bar-

n˘ch zakázek. Vût‰inou velkoplo‰né práce, které z dílny

celona, Barcelona 2009, s. 428ad.

ve spolupráci s nejzku‰enûj‰ími umûlci té doby vze‰ly,

3 Vysvûtluje to v ãlánku: Luigi Solerti, Die Mosaik [sic!] in

podávají obraz ﬁemeslné a umûlecké velikosti dílny.

der modernen Kunst, Der Kunstfreund XVI, 1900, ã. 8–9.

2

Mezi v˘znamné zakázky pﬁímo v Innsbrucku z doby pﬁed

4 Heidrun Fussenegger, Die Tiroler Glasmalerei und Mo-

rokem 1900 patﬁí fasáda farního kostela sv. Mikulá‰e

saikanstalt zu Innsbruck. Gegründet 1861. Organisation,

(1886, návrh Michael Stolz), v˘zdoba klá‰terního kos-

Stilentwicklung, Persönlichkeiten. 1897–1918 (diplomo-

Obr. 1. Innsbruck, kostel Nejsvûtûj‰í Trojice, mozaika na
prÛãelí (cca 40 m2) podle návrhu Philippa Schumachera,
1900. Foto: Malu Storch, 2010.
Obr. 2. Innsbruck, kostel Nejsvûtûj‰í Trojice, mozaiky na
prÛãelí (cca 40 m2) podle návrhu Philippa Schumachera –

tela Ustaviãné adorace (apsida 1879, návrh Michael

vá práce), Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Inns-

detail hlavy sv. ·ebestiána. Foto: Malu Storch, 2010.

Stolz; fasáda 1895, návrh Felix Schatz), stejnû jako fa-

bruck 2006, s. 23ad.
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du, které pﬁestavují patrony Rakouska-Uherska ve stylu beuronské umûlecké ‰koly.
Práce Tyrolské sklomalíﬁské a mozaikáﬁské dílny
nezÛstaly omezeny jen na Evropu. Velkoplo‰né mozaiky byly zhotoveny napﬁíklad pro kostel benediktinské9

ho klá‰tera v Clyde v Missouri (1905/06 a 1909).

V Innsbrucku vznikla roku 1906 monumentální mozaika podle návrhu Alfonse Sibera pro fasádu dne‰ní
Obchodní komor y. Pﬁedstavitelé obchodu jsou na ní
ztvárnûni osobitû, vyobrazení ﬁemesel jsou bohatá na
realistické detaily. RÛzné lidské typy s v˘razn˘mi indi2

viduálními fyziognomiemi pﬁedvádí také asi 35 m velká mozaika na fasádû jezuitské koleje Canisianum
v Innsbrucku z roku 1911 (obr. 3). Návrh Bernarda Rice vykazuje zdÛraznûním ploch zﬁejmé r ysy secese
ovlivnûné také prerafaelity. Na pozadí ze zlatého smaltu nazarénské doby vystupuje Ïivû ztvárnûná scéna
s jasn˘mi, topograficky zaﬁaditeln˘mi odkazy.
Zhruba ve stejné dobû zhotovila Tyrolská sklomalíﬁská a mozaikáﬁská dílna mozaiku podle návrhu Emanuela Raffeinera pro domácí kapli Jezuitské koleje

3

(kaple sv. Ignáce, 1911/12). Svou jasnou strukturou
obrazu pﬁedvádí kompozice uzavﬁenost a vyváÏenost

Obr. 3. Innsbruck, jezuitsk˘ konvikt Canisianum, mozaika na prÛãelí (cca 35 m2) podle návrhu Bernarda Rice,
1911. Foto: Malu Storch, 2012.

nû s ﬁeditelem firmy Robertem Maderem podnikl Rice

podle beuronského vzoru.

roku 1903 cestu do Itálie, aby mohl studovat mozaiky
v Ravennû a Benátkách. SnaÏili se zdokonalit provedení pﬁedev‰ím monumentálních mozaik a v následujících

■ Poznámky

letech k tomu dostali pﬁíleÏitost. Roku 1903 vznikl

5 Po dlouhém uskladnûní byla mozaika roku 1910 pod ve-

K nejvût‰ím zakázkám Neuhauserovy dílny v dne‰-

30 metrÛ dlouh˘ a 2,3 metr y vysok˘ mozaikov˘ vlys

dením Viktora Förstera instalována znovu na své místo.

ních âechách patﬁí apsida kostela sv. Václava v Praze

na parlament ve Vídni (návrh: Eduard Lebiedizki). Ten

Francesca Picqué – Dusan Stulik (edd.), Conservation of

na Smíchovû (1894, návrh Josef Trenkwald) a první

zobrazuje ve stﬁedu trÛnící Austrii obklopenou perso-

the Last Judgement Mosaic, St. Vitus Cathedral, Prague,

spolupráce s architektem Osvaldem Polívkou – lunety

nifikacemi korunních zemí, které jí vzdávají hold. Ro-

Los Angeles 2004, s. 6. K tématu mnohovrstevnat˘ch

s alegorick˘mi motivy na fasádû b˘valé Zemské ban-

ku 1904 a 1905 následovaly zakázky na území c. k.

vztahÛ innsbrucké dílny a âeska se bude v listopadu

ky podle návrhu Mikolá‰e Al‰e (1894–1896). Umû-

monarchie. V Terstu byla pro novou budovu místodrÏi-

2017 konat v Innsbrucku sympozium.

leck˘ vedoucí dílny pracoval v Praze jiÏ dﬁíve: roku

telství realizována mozaika na fasádû v délce zhruba

6 Podrobné informace k této práci: Ilse Knoflacher, Der

1880 byl Solerti pozván, aby vypracoval odborn˘ po-

300 metrÛ s 36 medailony hlav. V Praze vznikla pro ob-

Mosaikfries von Eduard Lebiedzki, ausgeführt durch die

sudek na stav stﬁedovûké mozaiky na chrámu sv. Ví-

chodní dÛm U NovákÛ postaven˘ Osvaldem Polívkou

Tiroler Glasmalerei und Mosaikanstalt, an der Fassade

ta. Vyobrazení na mozaice bylo jiÏ zcela neznatelné,

mozaika podle návrhu Jana Preislera v „moderním sty-

des Österreichischen Parlaments in Wien (diplomová prá-

protoÏe se na smaltech utvoﬁila krusta. Solerti analy-

lu“, která dominuje fasádû – Venu‰e s pávem a taneã-

ce), Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universi-

zoval ‰kody a jejich moÏné pﬁíãiny a doporuãil celou

níky vyvedená v jemné secesní barevnosti vyvolává po-

tät Wien, Wien 2012.

mozaiku kvÛli konzervaci sejmout. Roku 1890 pﬁi‰el

cit lehkosti. V letech 1907–1909 byla pro Obecní dÛm

7 Magdalena Kracík ·torkánová et al., Opus Musivum.

Solerti spolu s Josefem Pfefferlem do Prahy, aby mo-

v Praze, dal‰í Polívkovu stavbu, realizována mozaika

Mozaika ve v˘tvarném umûní, Praha 2015, s. 25.

zaiku sejmuli, coÏ se jim podaﬁilo provést v pouh˘ch

podle návrhu Karla ·pilara, zobrazující apoteózu Prahy.

8 Podrobné informace k této práci: Liselotte Schwab,

Poslední práce, která byla pro tohoto architekta zpra-

Hommage an eine ermordete Kaiserin. Die Elisabeth-

cována, byla mozaika z let 1909–1911 na fasádû pﬁí-

-Kapelle in der Kaiser-Franz-Josef-Jubiläumskirche in Wien II.,

tﬁech t˘dnech.

5

Rok 1900 pﬁinesl tyrolské dílnû velké zmûny: Albert
Neuhauser se kvÛli svému ‰patnému zdravotnímu sta-

6

7

stavby Zemské banky podle návrhu Jana Preislera.

vu stáhl a 1. ledna 1900 se vedení mozaikáﬁské dílny

K vût‰ím pracím z doby monarchie patﬁí dále v˘zdo-

spojilo s hospodáﬁsky úspû‰nûj‰í sklomalíﬁskou díl-

ba kaple císaﬁovny AlÏbûty v Jubilejním kostele ve Vídni

nou. Ve stejném roce opustili novû vzniklou Tyrolskou

z let 1905–1906. Asi 30 m mozaikové plochy zdobí

2

sklomalíﬁskou a mozaikáﬁskou dílnu (Tiroler Glasmale-

apsidu a kupoli této kaple. Návrhy mozaiky na zlatém

rei- und Mosaikanstalt) dva nejdÛleÏitûj‰í mozaikáﬁi:

pozadí pocházejí od vídeÀského secesního malíﬁe Car-

Luigi Solerti ode‰el do Mnichova, aby tam zaloÏil mo-

la Ederera. K pﬁíleÏitosti 60. v˘roãí vlády císaﬁe Franze

zaikáﬁskou dílnu s architektem Simonem Rauecke-

Josefa vznikla v roce 1907 pro kapli rakouského hos-

8

rem, a Josef Pfefferle se osamostatnil v mûsteãku Zirl

picu v Jeruzalémû mozaika, která zobrazuje císaﬁe ve

u Innsbrucku. Umûleck˘m vedoucím novû spojené díl-

slavnostním rouchu mezi váleãnou a mírovou poutí.

ny se tak stal Bernard Rice pÛvodem z Anglie. Spoleã-

Rok nato následovaly mozaiky pro stûnu kÛru a apsi-
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Mexikoplatz, Wien 2009.
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Na konci války, roku 1918, pﬁebírá chod dílny Gott-

sklenûné, nyní se ke smaltu zaãaly pﬁidávat pﬁírodní

lieb Schuller, dlouholet˘ spolupracovník Bernarda Rice.

kameny, mramor a Ïula a zãásti i drahokamy jako ma-

Mozaika Posledního soudu
na PraÏském hradû:

PÛsobení dílny v meziváleãné dobû je navzdory ãásteã-

lachit. Velkoformátové práce byly z praktick˘ch dÛvodÛ

17 let po restaurování tﬁetího panelu díla a 7 let

nû katastrofálním hospodáﬁsk˘m podmínkám doloÏe-

pokládány nepﬁím˘m zpÛsobem, nicménû povrch byl

po realizaci nové koncepce údrÏby

no nûkter˘mi pozoruhodn˘mi realizacemi. V zadávání

díky rÛzn˘m materiálÛm zﬁetelnû zvlnûn˘. Nûkteﬁí

zakázek sehrává ãím dál ãastûji úlohu veﬁejn˘ sektor.

umûlci sami mozaiky pokládali (napﬁíklad Max Weiler)

Restaurování mozaiky Posledního soudu na Zlaté brá-

Roku 1927 pﬁebírá Schuller zakázku na úpravu kupole

nebo se na pokládání podíleli. Jedním z pﬁedních umûl-

nû chrámu sv. Víta v Praze, realizované v letech

ve smuteãní síni innsbruckého Západního hﬁbitova,

cÛ Tyrolské sklomalíﬁské a mozaikáﬁské dílny byl v této

1998–2000 za spolupráce Kanceláﬁe prezidenta re-

stejnû jako muzívní zpracování arkádové zdi ãestného

dobû Max Spielmann (1906–1984). V roce 1957 vzni-

publiky a Getty Conservation Institute (USA), bylo

hrobu mûsta Innsbrucku. Pﬁísnost a stﬁízlivost pojetí

kl jeho mozaikov˘ cyklus s tématem ãtyﬁ elementÛ

vzhledem k v˘znamu restaurované památky i nové uni-

lidsk˘ch figur koresponduje s vûcnû a formálnû pÛso-

na fasádû svûtské stavby v Innsbrucku, v letech

kátní technologii nejv˘znamnûj‰ím restaurátorsk˘m

bícím zpracováním zdi. Projevuje se tu formální jazyk

1960–1961 oltáﬁní mozaika pro kostel sv. Pavla

mozaikáﬁsk˘m projektem realizovan˘m v âeské repub-

ve stylu Nové vûcnosti.

v Innsbrucku (36 m ) nebo oltáﬁní mozaika kostela

lice v posledních desetiletích. Povûdomí o tomto pro-

Vedle dílny v Innsbrucku byla velmi úspû‰ná také mo-

v Bad Schallerbachu v Horním Rakousku (1958). Po

jektu je dosud dostateãnû silné díky ﬁadû ãlánkÛ, pub-

zaikáﬁská dílna Josefa Pfefferleho v Zirlu, která zamûst-

odchodu Josefa Pfefferleho do dÛchodu roku 1966

likovan˘ch v dobû pﬁípravy a realizace restaurování

návala okolo deseti pracovníkÛ. Vût‰ina dûl z této dílny

mozaikáﬁské odvûtví v Tyrolské sklomalíﬁské a mozai-

i díky dokumentárnímu filmu âeské televize. Podrob-

se nachází v oblasti Tyrol a pﬁeváÏnû se jedná o sakrál-

káﬁské dílnû upadlo.

Pfefferle byl nicménû jako mo-

né informace shrnují sborník ze sympozia vûnované-

ní díla ve stylu nazarénismu. Pfefferle ãasto spolupra-

zaikáﬁ ãinn˘ i nadále a spolupracoval se stejn˘mi

ho tomuto projektu, které se konalo v roce 2001,

coval s malíﬁem Rudolfem Margreiterem (1876–1956),

umûlci jako dosud. Zvlá‰È plodná byla jeho spoluprá-

a restaurátorské zprávy.

2

10

11

1

2

3
4

od nûjÏ pocházejí napﬁíklad návrhy apsidové mozaiky

ce s Richardem Kurtem Fischerem (1913–1999).

kostela Nejsvûtûj‰ího srdce JeÏí‰ova institutu Anglické

¤emeslná tradice Ïije v následujících generacích dál.

zaiky, pﬁi které byla na stávající ochrann˘ lakov˘

sleãny v Meranu (1905, 14 m v˘‰ka × 9 m ‰íﬁka) a pro

Vedle nov˘ch prací je dÛleÏit˘m polem pÛsobnosti re-

systém aplikována dal‰í vrstva laku, fluorovaného

fasádu farního kostela v mûsteãku Reith bei Seefeld

staurování historick˘ch tyrolsk˘ch mozaik, aby se po-

polymeru Lumiflonu LF200, kter ˘ byl pouÏit pﬁi re-

2

(1906, cca 39 m ). K dÛleÏit˘m pracím patﬁí také vy-

daﬁilo zachovat lesk jednoho mimoﬁádného umûní

tvoﬁení mozaik ve farním kostele v Marlingu v bízkosti

a doby.

Meranu s apsidovou mozaikou (1906) a zastaveními

Malu STORCH; Elisabeth MAIRETH

kﬁíÏové cesty (1906–1908, návrh Mar tin von Feuer-

Z nûmãiny pﬁeloÏila Hana ·ÒROVÁ

stein). Po 1. svûtové válce vzniklo jen málo prací, na-

V roce 2004 probûhla první plánovaná údrÏba mo5

6

■ Poznámky
1 Ochrann˘ lakov˘ systém mozaiky je ãtyﬁ vrstv˘: spodní
vrstva je tvoﬁena organokﬁemiãitanem, kter˘ je chemicky

pﬁíklad v letech 1924 a 1927 dva mozaikové obrazy

vázán na povrch oãi‰tûného skla a má zajistit adhezi mezi

pro vnitﬁek kostela v Tanzenbergu (Kärnten), pro kter˘

■ Poznámky

sklem a dal‰ími ochrann˘mi vrstvami. Druhou a tﬁetí vrst-

byla jiÏ roku 1908 vytvoﬁena fasádová mozaika o veli-

9 Od roku 1891 byla dílna zastoupena v USA filiálkou

vu tvoﬁí lak na bázi fluoropolymeru, kter˘ je ãásteãnû sesí-

v New Yorku, nicménû objednávána byla hlavnû sklenûná

Èovan˘. Poslední, ãtvrtou vrstvou je vrstva nesesíÈovaného

Pfefferlové na 63 m velké oltáﬁní mozaice (návrh Jana

okna. Zakázky pro Tyrolskou sklomalíﬁskou a mozaikáﬁ-

fluorovaného laku. Eric Bescher – John D. Mackenzie,

Koehlera) v kostele sv. Cyrila a Metodûje v Olomouci –

skou knihu jsou zaznamenány v objednacích knihách. Dá-

The Last Judgement Mosaic: Development of Coating

Josef Pfefferle mlad‰í (1903–1988) se ﬁemeslu vyuãil

le existují knihy se vzory pro mozaiky v rozsahu dvou alb.

Technologies, in: Francesca Piqué – Dusan Stulik (edd.),

u svého otce. Po letech pÛsobení v Nûmecku (1938

10 Poslední mozaika byla zaznamenána roku 1977.

Conservation of the Last Judgement Mosaic, St. Vitus Cat-

u Van Treecka v Mnichovû a 1940 u firmy Puhl & Wag-

Okenní skla se vyrábûjí a restaurují dodnes.

hedral, Prague. Los Angeles 2004, s. 277–287.

ner v Berlínû) vstoupil roku 1940 do Tyrolské skloma-

11 Vznikly ãetné velkoformátové nástûnné a podlahové

2 Francesca Piqué – Dusan Stulik (edd.), Conser vation

líﬁské a mozaikáﬁské dílny a stal se jedním z jejích

mozaiky, napﬁ. Erpfendor f, farní kostel, oltáﬁní mozaika

of the Last Judgement Mosaic, St. Vitus Cathedral, Prague,

hlavních mozaikáﬁÛ.

1967; Innsbruck, divadlo, nástûnná mozaika 1968;

Los Angeles 2004, dostupné na http://www.getty.edu/

16. prosince 1944 byla budova dílny tûÏce po‰ko-

Innsbruck, kostel V‰ech svat˘ch, oltáﬁní mozaika 1976,

publications/virtuallibrary/0892367822.html, vyhledáno

zena bombardováním, dílny i skladi‰tû vyhoﬁely, 90 %

22 m ; Innsbruck, soukromá kaple, podlahová mozaika

inventáﬁe bylo zniãeno. Velká ãást kartonÛ a návrhÛ

1989, 17 m (z dílny Storch Mosaik).

2

kosti 50 m . Roku 1933 spolupracovali otec a syn
2

2

2

10. 4. 2017.
3 Milena Neãásková et al. Restaurování mozaiky Posled-

k mozaikám tak byla ztracena. Po válce se tyrolské

ního soudu (restaurátorská zpráva), Praha 2000, uloÏeno

mozaikáﬁské umûní obnovilo. Poptávka byla sice zﬁe-

v Archivu Odboru památkové péãe Kanceláﬁe PraÏského

telnû niÏ‰í a zakázky zÛstaly s nûkolika v˘jimkami

hradu (AOPP KPR).

omezeny na území Tyrol, ale pﬁesto vznikly nûkteré

4 Martin Martan, Zpráva o provedené údrÏbû mozaiky Po-

vût‰í práce. DÛleÏit˘ impuls z veﬁejného sektoru vze-

slední soud na Zlaté bránû katedrály sv. Víta (nepubliko-

‰el vypsáním zakázky na umûlecké ztvárnûní spole-

van˘ strojopis), Praha 2004, Registratura Sbírek PraÏské-

ãensk˘ch prostor novû postavené kliniky v Innsbrucku

ho hradu.

v roce 1953. Nová, mladá generace umûlcÛ se orien-

5 Viz pozn. 1.

tovala na moderní umûní, práce vykazují odli‰n˘ stu-

6 Lumiflon LF200, v˘robce ASAHI GLASS CO, je alternující

peÀ abstrakce. I ve zpÛsobu skládání byl pﬁekonán na-

kopolymer fluoroethylenu s alkylvinyletherem (FEVE) – viz

zarénismus: byly kombinovány tessery nejrÛznûj‰ích

http://lumiflonusa.com/wp-content/uploads/LUMIFLON_

velikostí, zpÛsob skládání je v˘raznûj‰í, spáry dostaly

LF-200.pdf, vyhledáno 10. 4. 2017. Je moÏné ho apliko-

svÛj v˘znam. U historizujících mozaik ‰lo o tesser y

vat jako pojivo bez i vãetnû síÈovadla na bázi melaminu.
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