
Nieograniczone

osobowoœci

mo¿liwoœci

Z Witoldem Zychem, projektantem szk³a u¿ytkowego
w kroœnieñskiej hucie Deco-Glass, rozmawia Monika A. Zieliñska.

Czy zwi¹zanie zawodowych losów z hutami

szk³a by³o œwiadomym wyborem, czy to

raczej szk³o wybra³o Pana?

Od 8 lat zwi¹zany jest Pan z hut¹ Deco-

Glass. Czy szk³o u¿ytkowe nie ma ju¿ przed

Panem tajemnic?

Jak wygl¹da proces powstawania gotowego

wyrobu? Jak d³uga jest droga od

zamówienia do produktu finalnego?

Skoñczy³em Pañstwowe Liceum Plastyczne

o  profilu formy u¿ytkowe w Miejscu Piastowym

ponad 20 lat temu. Ju¿ pierwsza praca to by³y

Kroœnieñskie Huty Szk³a, wydzia³ zdobienia

rêcznego. Tam rozpoczê³a siê moja, trwaj¹ca

do dziœ, fascynacja tym tworzywem. To

niesamowite, jak bezkszta³ tna masa

przeobra¿a siê w rêkach artysty, zyskuj¹c

objêtoœæ i formê. Praca ze szk³em poci¹ga³a

mnie zawsze swymi nieograniczonymi

mo¿ l iwoœc iam i . W ie le um ie jê tnoœc i

zawodowych zdoby³em te¿ w zak³adach

rzemieœlniczych regionu. Tam pozna³em m.in.

techniki i technologie zdobienia szk³a

i  porcelany.

Praca w hucie Deco-Glass da³a mi dostêp do

ró¿norodnych – tradycyjnych i nowoczesnych

technik i metod zdobniczych, w sk³ad których

wchodz¹: matowanie wielop³aszczyznowe,

malowanie rêczne, natryskowe i reliefowe,

a  nawet kalkomania. Interesuj¹ce efekty daje

zastosowanie elementów wpuszczanych

w  wyroby. Dla przyk³adu wymieniê tu Kolekcjê

Diamentow¹, w której wykorzysta³em modne

obecnie kryszta³y Swarovskiego. Jednak

najwa¿niejsze jest uzyskanie trwa³ej spójnoœci

formy i dekoracji wyrobu.

Na pocz¹tku zawsze s¹ szkice. Wtedy pomys³

projektanta na przedmiot przybiera konkretn¹

formê. PóŸniej rozpoczyna siê praca

zespo³owa. Powstaje szereg wstêpnych,

roboczych rysunków technicznych. Na tym

etapie doszlifowuje siê koncepcjê pod k¹tem

wdro¿enia do produkcji. Potem wykonujemy

wyroby próbne, sprawdzaj¹c nasze mo¿liwoœci

technologiczne. Jeœli coœ powstaje na

indywidualne zlecenie, odbiorca bierze czynny

udzia³ w procesie przygotowania do produkcji.

Czêsto z jego inicjatywy wprowadzamy pewne

korekty. Dzia³ania projektanta s¹ od pocz¹tku

do koñca nadzorowane. Bierze w tym udzia³

wielu fachowców, co umo¿liwia sprawn¹

eliminacjê gorszych wzorów. Czas, jaki up³ywa

od pomys³u do wyprodukowania wyrobu, musi

byæ naprawdê krótki ze wzglêdu na wymagania

klientów.

Nowoczesna technologia i szeroka gama

technik zdobniczych daj¹ mi sposobnoœæ

kreowania ró¿norodnych pomys³ów. Staram siê

tworzyæ wyroby, które siêgaj¹ granicy szk³a

artystycznego. Jednak granicy tej nigdy nie

przekraczam. Cel, który mi przyœwieca, to

osi¹gniêcie jak najciekawszego efektu przy

u¿yciu minimum œrodków. Zreszt¹ tego rodzaju

efektywnoœæ w procesie tworzenia szk³a

przeznaczonego do masowej produkcji

i  nosz¹ce znamiona dzie³a sztuki, stanowi

podstawowy wymóg w pracy projektanta.

Z  moich doœwiadczeñ wynika, i¿ patrzenie na

szk³o u¿ytkowe tylko z pozycji jego twórcy nie

wystarczy. Na ka¿dy wyrób trzeba spojrzeæ

przede wszystkim oczyma klienta. To wa¿na

umiejêtnoœæ. Dlatego staram siê na pierwszym

miejscu stawiaæ potrzeby odbiorcy, a nie w³asne

ambicje. Sytuacja idealna to trafiæ w punkt,

w  którym spotykaj¹ siê pomys³y i oczekiwania

obu stron. Wtedy ma siê pewnoœæ, ¿e produkt

spotka siê z uznaniem.

Jak udaje siê Panu pogodziæ ambicje

twórcze z koniecznoœci¹ sprostania gustom

klientów? Na jakie kompromisy trzeba

pójœæ, bior¹c pod uwagê wymogi

technologiczne produkcji?

Czy ma Pan ulubionego twórcê szk³a,

kogoœ, kto Pana inspiruje, lub styl, do

którego chcia³by Pan w swojej pracy

nawi¹zaæ?

Zawsze urzeka³o i inspirowa³o mnie szk³o

w e n e c k i e . P e r f e k c y j n e w y k o n a n i e ,

niepowtarzalna harmonia barw i pieczo³owicie

dobrane œrodki wyrazu – cechy, które

w  wyrobach weneckich mistrzów komponuj¹

siê w idealn¹ ca³oœæ. S¹ to rzeczy unikatowe

w  niczym nie przypominaj¹ce dzisiejszych

prostych form u¿ytkowych. Mo¿e dlatego

powracam do nich z wielkim sentymentem.

Wymagania odbiorców rosn¹ w szybkim

tempie. Wzrasta popyt na wyroby niebanalne,

³¹cz¹ce piêkn¹ formê i funkcjonalnoœæ. Dla

projektanta stanowi to wyzwanie do ci¹g³ych

poszukiwañ coraz ciekawszych kszta³tów

i  nowych elementów stylizacji. Kolekcje szk³a,

które tworzê w hucie Deco-Glass s¹ od wielu lat

wystawiane na Miêdzynarodowych Targach we

Frankfurcie. I cieszy mnie, ¿e spotykaj¹ siê tam

z zainteresowaniem. Wed³ug mnie to w³aœnie

uznanie odbiorców najlepiej weryfikuje

dokonania twórcze projektanta.

Obecnie koncentrujê siê na przygotowaniach

do targów Ambiente 2006 we Frankfurcie. Byæ

mo¿e uda mi siê powróciæ na pewien czas do

pracy nad Diamentow¹ Kolekcj¹, która odnios³a

du¿y rynkowy sukces. Wed³ug mnie metoda

matów wielop³aszczyznowych, któr¹ tam

zastosowa³em, daje wspania³e mo¿liwoœci

„rzeŸbienia” w szkle. I warto je dalej

eksploatowaæ.

Co uwa¿a Pan za swój najwiêkszy

zawodowy sukces?

Czy móg³by Pan uchyliæ r¹bka tajemnicy

i  zdradziæ swoje plany zawodowe na

przysz³oœæ? Czy szykuje siê mo¿e nastêpna

Diamentowa Kolekcja?
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