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Paradigma artificării sticlei
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 REZUMAT 
Scopul acestei lucrări este de a arăta că evenimentele care preced apariția, în anii [19]60, 

a mișcării cunoscute drept sticla de studio și evenimentele de imediat după marchează în fapt 
debutul unui coerent proces prin care sticla – ca material și practică – intră oficial în câmpul 
Artei.

Demonstrarea acestui fapt va fi realizată utilizând sistemul analitic al conceptului de 
artificare. Acest fenomen al artificării, așa cum este el descris de teoriile estetice contemporane, 
reprezintă un proces comprehensiv prin care activități, anterior ignorate de lumea artei, au 
emers ca noi practici artistice, iar lucrările obținute au ajuns să fie unanim acceptate ca opere 
de artă.
 Comparând procesele constitutive ale artificării cu acțiunile și interacțiunile ce au avut 
loc în domeniul sticlei în a doua jumătate a secolului al XX-lea, devine evident faptul că un cerc 
vicios a fost rupt și că dezbaterea privind potențialul sticlei de a fi artă și al artei de a emerge 
prin sticlă a trecut la un alt nivel. Rezultatul vizat e certificarea, printr-o analiză pragmatică, a 
faptului că sticla a parcurs cu adevărat un proces de artificare. Interogațiile care succed acest 
demers privesc limitele acestei artificări a sticlei și provocările pe care acest domeniu, odată 
artificat, le întâlnește în era globalizării.
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ABSTRACT
The aim of this paper is to show that the course of events which led to the appearance 

of the movement generally known as studio glass, and the events that immediately followed, 
are in fact the advent of a coherent process by which glass as a material and a practice entered 
the field of Art. 
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This demonstration is to be obtained by analyzing those events, through the analytical 
system of lenses offered by the concept of artification. The phenomenon of artification, as 
generally defined by the contemporary aesthetic theories, is an all comprehensive process 
through which new practices, that were previously disconcerted by Art, emerge as certified art 
practices and their creations are unanimously accepted as works of art.

Comparing the processes of artification with the actions and interactions that occurred 
in the field of glass in second half of the XX century, we discover that a vicious circle has been 
broken, and that the debate about whether glass can be Art or that Art can be made in glass 
went to a different level. By certifying through a point to point analysis that glass underwent an 
artification process and that Art can be made in glass, a question now remains: what are the 
limits of glass in Art?

KEY WORDS: art, glass art, art in glass, studio glass, Romanian glass, artification, 
glass artification, aesthetics, decorative art, applied art, craft, glass industry  

1. Introducere
Sticla este atât de prezentă în viața noastră de zi cu zi, încât a devenit aproape invizibilă. 

Suntem atât de obișnuiți să privim prin sticla ferestrelor, a ochelarilor, a monitoarelor, a 
telefoanelor, a paharelor, a parbrizelor etc., încât momentele în care îi remarcăm cu adevărat 
existența sunt fulgurante și, de obicei, de două feluri. Unul este atunci când se sparge, când îi 
consemnăm negativ prezența și limitele. Al doilea este prin artă. Când îi recunoaștem sticlei 
calitățile și-i admirăm potențialul expresiv.

De-a lungul celor aproximativ 5000 de ani de utilizare, aprecierea sticlei a variat, în 
unele perioade și culturi fiind la fel de prețioasă ca aurul, în vreme ce în altele a fost de-a 
dreptul ignorată și desconsiderată. Aprecierea artistică a sticlei a trezit de asemenea frecvente 
controverse. Astfel, deși despre capacitatea unor creații în sticlă de a fi opere de artă se vorbește 
încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, o recunoaștere oficială a practicii în contextul 
artei nu are loc decât în secolul al XX-lea, odată cu apariția sticlei de studio.

Prezentul demers își propune să analizeze circumstanțele de debut ale sticlei de 
studio prin prisma conceptului de artificare pe care teoriile estetice contemporane îl corelează 
recunoașterii mai multor fenomene inițial desconsiderate, precum fotografia, graffiti-ul, jazz-ul 
sau a multor altor practici, ca posibile generatoare de veritabile opere de artă. Intenția este de 
a demonstra, printr-o analiză comparativă a proceselor artificării și a evenimentelor petrecute 
în domeniul sticlei, faptul că, în ultimele decade ale secolului trecut, practica sticlei de studio 
parcurge, cu acte în regulă, un amplul proces de artificare, câștigând astfel dreptul de a se 
înscrie, inițial ca membru stagiar, în clubul exclusivist al artei.



7

IRREGULAR, VOL. 1, ISSUE 1, 2016
Cercetarea despre, prin și pentru artă / Research about, through and for Art

2. Sticla de studio – premisele artificării
Dificultatea în acceptarea sticlei ca artă își are sorgintea în îndelungata asociere a 

materialului cu meșteșugul și industria. În ciuda varietății tehnicilor de prelucrarea și a măiestriei 
gestului pe care multe dintre obiectele din sticlă emerse din aceste domenii le prezintă, intenția 
primă rămâne captivă decorativului și utilitarului.

Schimbarea radicală a atitudinii față de potențialul materialului vitros se întrevede la 
orizontul anilor [19]60. Mutația se înscrie, așa cum remarca criticul de artă Susane Netzer, într-
un curent de transformări stilistice și estetice pe care secolul XX avea treptat să le cunoască. În 
domeniul sticlei aceste mutații sunt anunțate prin deplasarea subtilă a accentului „de la sticla 
funcțională, proiectată inovativ, spre formele libere, abstracte” (Netzer, 1989). Apetența pentru 
eliberarea materialului de sub supremația funcționalului și a decorativului este una dintre 
caracteristicile principale ale creației în sticlă ce avea să devină cunoscută în întreaga lume sub 
numele de sticlă de studio.

În Statele Unite ale Americii debutul oficial al mișcării sticlei de studio este recunoscut 
a fi în martie 1962 odată cu organizarea, de către ceramistul Harvey Littleton, a primului 
workshop demonstrativ de prelucrare a sticlei prin suflare la un cuptor mic de topit. Germenul 
unei practici a sticlei în alte cadre decât cele industriale sau meșteșugărești emersese deja în 
Europa, cu ceva timp înaintea debutului american. Premisele acestui fapt se datorau, desigur, 
îndelungatei tradiții în prelucrarea sticlei de pe continentul european.

Într-un interviu acordat revistei New Glass în 1994, cu ocazia unei expoziții retrospective 
la Muzeul de Sticlă Corning din New York, Stanislav Libensky afirma că „baza succesului 
sticlei cehe după cel de-al doilea război mondial a fost fără îndoială buna organizare a sistemului 
școlar ce a făcut posibilă atingerea unui nivel foarte înalt de pregătire, nu doar în termeni de 
tehnici, dar și din punct de vedere al artei și designului. Deja în anii [19]20, în timpul așa 
numitei prime republici, școlile de sticlă din Bohemia aveau remarcabili artiști vizuali care 
au influențat producția sticlei și generațiile viitoare. Dacă luăm în considerare faptul că în anii 
[19]30 se făceau experimente în zona Zelensky Brod cu cuptoare mici, proiectate individual, 
cineva ar putea aproape pretinde că Cehoslovacia se afla deja în pragul descoperirii așa numitei 
sticlei de studio, o idee pe care sticlarii americani au dezvoltat-o abia în 1962” (Petrová, 1994). 
Jaroslava Brychtova, soția acestuia, și ea sticlar, a completat spunând: „dar a venit războiul și a 
schimbat panorama Europeană în mod drastic. Sticla din Cehoslovacia a trebuit, de asemenea, 
să se adapteze la realitate. Deși nu a fost oprită și nici încetinită, dezvoltarea sticlei de studio, în 
sensul americano-anglo-saxon, nu era posibilă în condițiile Cehoslovaciei [și Europei] de după 
război. Artiștii cu experiență, și, mai presus de toate, aceia cu studii și potențial artistic au pavat 
impetuos o cale diferită, o cale care lua forma creației individuale în sticlă” (Petrová, 1994).

3. Artificarea – proces al proceselor
În câmpul teoriilor contemporane despre artă termenul de artificare este încă un relativ 

neologism. Ossi Naukkarinen, unul dintre promotorii inițiali ai conceptului, afirma că noțiunea 
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de artificare face referire „la situații și procese în care ceva ce nu este considerat a fi artă 
în sensul tradițional al cuvântului, este schimbat în ceva similar artei, sau în ceva ce preia 
influențe din manierele artistice de a gândi și acționa” (Naukkarinen, 2012). 

Potrivit gânditoarelor Roberta Shapiro și Nathalie Heinich, „artificarea este un proces 
dinamic de schimbare socială prin care un nou obiect și o nouă practică emerg, iar relații și 
instituții sunt transformate” (Shapiro & Heinich, 2012). Acestea publică în 2012, în revista 
Contemporary Aestethics, un articol dedicat problematicii artificării. Titlul articolului, ‘When 
is Artification?’ face trimitere la un articol scris de Nelson Goodman în 1977 intitulat ‘When is 
Art?’. În acesta, Goodman atrăgea atenția asupra turnurii majore ce avea să aibă loc în tărâmul 
esteticii ca urmare a angajării, tot mai frecvente, a artei în sfera schimbării sociale. Consecutiv, 
o regândire a modului de a defini arta era, deci, necesară, căci circumscrierea acesteia doar 
potrivit esenței nu se mai dovedea a fi actuală. Noua definiție trebuia să ia în considerare 
contextul și utilizarea și să reflecte caracterul implicat al artei, ca organism viu, care trăiește în 
timp, și este suma „activităților instituționale, interacțiunilor zilnice, implementărilor tehnice 
și atribuirii de sens” (Shapiro & Heinich, 2012).

 Abordarea lui Goodman anticipează tipul de discurs dinamic și pragmatic al artificării 
care se bazează în general pe observarea acțiunilor, relațiilor și modificărilor materiale și 
organizaționale și se focusează pe aspectele vizibile și pe situațiile concrete de schimbare. 
Analiza unui areal complex de date empirice apărute de-a lungul timpului și articulate acum 
prin noțiunea de artificare relevă faptul că acest proces a afectat o multitudine de alte fenomene 
printre care pictura, tipărirea, artizanatul, animația, graffiti-ul, arta tribală, arta brută, obiectele 
de cult, patrimoniul, fotografia, cinema-ul, teatrul, circul, breakdance-ul, moda, jazz-ul etc. 
 Autoarele articolului ‘When is Artification?’ subliniază faptul că artificarea nu trebuie 
confundată nici cu metafora, nici cu artializarea și nici cu legitimarea. Aceasta din urmă 
este o consecință semnificativă și inevitabilă a artificării, însă per se legitimarea reprezintă 
un proces distinct, mai limitativ decât artificarea care înglobează atât aspectele teoretice ale 
schimbării, cât și acțiunile empirice specifice. „Într-adevăr, înțelegem artificarea ca fiind un 
proces de schimbare atotcuprinzător, atât practic cât și simbolic […] [în care] atribuirea de 
sens, recunoașterea și legitimarea sunt, cu toate, rezultatele unor transformări concrete. Sensul 
este o consecință a activității” (Shapiro & Heinich, 2012).
 Trecând de această epidermă denotativă, autoarele continuă prin a indica micro-
procesele constitutive ale mecanismului artificării, fapt care relevă artificarea drept un proces 
al proceselor. Dintre principalele etape pe care o practică trebuie să le parcurgă în procesul de 
artificare, autoarele enumeră ca esențiale: dislocarea, renumirea, recategorizarea, schimbarea 
instituțională și schimbarea organizațională, patronajul, consolidarea legală, individualizarea 
muncii, diseminarea și intelectualizarea (Shapiro & Heinich, 2012). Parcurgerea tuturor acestor 
stadii ale artificării duce în cele din urmă la recunoașterea obiectelor create, prin respectivele 
practici, drept opere de artă, și la legitimarea lor ca atare.

În ceea ce privește sfera de acțiune a fenomenului, autoarele remarcă faptul că foarte 
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multe sectoare ale vieții sociale pot fi atinse de acest proces de artificare, cele mai predispuse 
sectoare fiind „artizanatul, industria, divertismentul, sportul, tehnica, știința, religia, politica și 
acțiunile sociale, viața cotidiană, practicile delincvente” (eds. Heinich & Shapiro, 2012).

4. Artificarea sticlei
Sorgintea meșteșugărească a sticlei și utilizarea industrială au dictat pentru mult timp 

modul binar în care materialul a fost perceput. Din punctul de vedere al artificării însă, sfera 
meșteșugărească și industrială s-au dovedit a fi solurile fertile din care mai multe practici au 
emers către recunoașterea lor cu succes ca practici artistice. În acest sens, în ciuda controverselor, 
originea sticlei o recomandă dintru început drept un candidat ideal al artificării.

Noutatea demersului inițiat de Littleton în 1960 a constat, după cum remarca Ferdinand 
Hampson, în „stabilirea practicii sticlei de studio ca o reală modalitate de a crea artă. Esențială 
pentru dezvoltarea conceptului sticlei de studio a fost întâlnirea a două persoane cu viziuni 
destul de diferite despre sticlă și artă: Littleton, care promova ideea că tehnica este ieftină, arta 
fiind mult mai importantă și mai dificil de obținut decât tehnica; și [Nick] Labino, care susținea, 
din experiență, faptul că știința și tehnologia nu sunt handicapuri în artă, a măsura însemnând în 
fapt a știi cum. A fost nevoie de hibridizarea acestor două atitudini pentru a produce răspânditul 
fenomen cunoscut drept Sticla de Studio” (Hampson, 2012).

4.1. Extragerea
 În derularea procesul de artificare o primă premisă absolut necesară este extragerea 

producției din contextul originar. Etapa a corespuns, după cum ne indică Roberta Shapiro și 
Nathalie Heinrich, în cazul filmului, trecerii de la prezența timpurie la târguri sau bâlciuri la 
proiectarea sa în cinematografe, iar în cazul graffiti-ului, culegerii acestuia în cărți și albume, 
ca în cazul muzicii jazz, transcrierii acesteia în note și partituri.

 În cazul particular al sticlei, mai precis al sticlei suflate, translarea producției e efectul 
direct al inventării, de către ceramistul american Harvey Littleton, a cuptorului de studio. Primele 
workshop-uri demonstrative, de prelucrare la cald a sticlei, în alt cadru decât cel industrial sau 
meșteșugăresc, au loc în anul 1962 în spațiul neconvențional pus la dispoziție de Muzeul de 
Artă Toledo. Aceste momente reprezintă declicul procesului de extragere, consecința pe termen 
scurt fiind adoptarea de către artiști și diverse instituții academice a tehnicii modelării sticlei 
prin suflare în spațiul – propriu sau instituțional – al unor studiouri mai mici decât cele din 
fabrici.

Ferdinand Hampson, în cartea sa Sticla de Studio în America, consemna astfel acești 
primi pași ai sticlei în noi teritorii: „Construiește un mic cuptor și alții vor veni – aceea fusese 
ideea lui Harvey Littleton. În fapt, majoritatea oamenilor ar fi renunțat, date fiind refuzurile 
pe care Littleton le-a primit din partea Muzeului de sticlă Corning și din partea altor instituții 
cărora le-a propus un workshop-ul demonstrativ de utilizarea sticlei în spațiul unui studio. În 
final, Littleton a mers până în Ohio să-și prezinte ideea utilizării sticlei pentru artă directorului 
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Muzeului de Artă Toledo, Otto Whitman. După discuție, lui Harvey i s-a spus că dacă va 
îndepărta echipamentul omului de serviciu, va putea folosi garajul aflat pe proprietatea muzeului 
Toledo pentru a-și ține workshop-ul. În acest umil spațiu, istoria sticlei de studio americane se 
va naște” (Hampson, 2012).

 Revenind, trebuie să semnalăm faptul că, spre deosebire de SUA, în Europa, pe fondul 
îndelungatei istorii a prelucrării materialului, ideea modelării sticlei prin suflare într-un spațiu 
mai restrâns emersese deja. Un astfel de studio ar fi fost, așa cum ne aduce la cunoștință Marta 
Drexler Lynn, cel al spaniolului Jean Sala (1895-1976). Mutat la Paris, acesta întreținuse cu 
succes, în spațiul propriului atelier, un mic cuptor de topit sticla. Totuși, materialul destul de 
rudimentar și impur a făcut ca lucrările rezultate, preponderent vase și mici animale, să aibă 
aspectul obiectelor de sticlă din antichitate. O serie de factori l-au forțat însă pe Sala să-și 
închidă, în jurul anului 1952, studioul (Dexter Lynn, 2004, p.15).

Din fericire pentru mișcarea sticlei de studio americane, Sala își fotografiase studioul 
înainte să-l dezmembreze și a putut să-i arate lui Littleton, în 1958, când acesta l-a vizitat, 
micul său cuptor de suflat, construit cu un cuptor de răcire deasupra. De altfel, întâlnirea dintre 
Jean Sala și Harvey Littleton a alimentat cu siguranță ideea ceramistului american de a realiza 
un cuptor de studio pentru prelucrarea sticlei în afara cadrului industrial. Atelierul lui Sala a 
fost, cel mai probabil, primul atelier conceput și construit pentru modelarea individuală a sticlei 
din Europa.

 În România începuturile sticlei de studio au fost, în ciuda regimului politic comunist, 
raliate la curentul internațional. Doi factori stau la baza debutului românesc. Primul îl constituie 
construcția și funcționarea, între anii 1960 și 1965, în cadrul Combinatului Fondului Plastic, a 
unui cuptor de suflat sticla, mai mic ca dimensiuni decât cele din mediul industrial. Directorul de 
atunci al acestui Combinat, Constantin Chiaburu, fost director al Fabricii de sticlă de la Mediaș, 
a apelat constant la artiști pentru proiectarea obiectelor în sticlă ce aveau să fie realizate, în 
serie, la acest cuptor, de către echipe de sticlari profesioniști. Un al doilea moment este legat 
de activitatea și personalitatea artistei Zoe Băicoianu. În ciuda sau poate datorită pregătirii în 
domeniul sculpturii, Zoe Băicoianu a întrevăzut potențialul artistic al sticlei. În jurul anilor 
[19]60 ea experimentează modelarea la cald a sticlei datorită inginerului Dan Parocescu care 
construise și întreținea în spațiul propriului atelier un cuptor de suflat sticla. Zoe Băicoianu este 
cea care instituie la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, în 1967, și 
la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, în 1968, un curs de modelare a sticlei 
și ulterior un departament dedicat explorărilor în sticlă și ceramică. La Cluj, sub patronajul 
Institutului de Arte, primele experiențe și experimente academice de modelarea a sticlei s-au 
desfășurat cu ajutorul și sub îndrumarea tehnicienilor sticlari Ioan Ianoși și Ștefan Dragomir, în 
cadrul unui mic atelier de suflat sticla aflat pe atunci în incinta Liceului de Muzică de pe actuala 
stradă Victor Deleu. 

4.2. Individualizarea muncii
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 Un alt semnificativ proces din cadrul artificării este cel numit de Roberta Shapiro și 
Nathalie Heinich individualizarea muncii. Spre exemplu, în cazul picturii secolului al XIX-lea 
acest moment poate fi identificat în trecerea de la modalitatea colectivă de producție desfășurată 
în spațiul atelierului unui maestru, la genul de creație solitară realizată în spațiul studioului 
personal al pictorului.
 În istoria recentă a sticlei procesul individualizării muncii e direct corelat translării 
practicii din contextul fabricilor sau atelierelor meșteșugărești în spațiul studiourilor artiștilor. 
Momentul corespunde unui anumit grad de libertate pe care prelucrarea în studio a sticlei o 
câștigă în raport cu procesul industrial sau artizanal. În cadrul industriei, producția de obiecte 
din sticlă avea un scop explicit ce reclama eficiență și însemna o activitate desfășurată non-
stop. În acest sens, prelucrarea implica echipe de 5-6 muncitori care lucrau în două sau chiar 
trei schimburi, fiecare având un rol bine definit. 
 Ceea ce se petrece în momentul în care procesul prelucrării sticlei este adusă în spațiul 
restrâns al atelierelor artiștilor se apropie oarecum de anarhie. Dispariția exigenței dictatoriale 
a funcționalității și eficienței producției eliberează brusc gestul de presiunea scopului și 
decorsetează așteptările. Totul, sau aproape totul devine posibil. După cum semnalează și 
Susanne Netzer „artiștii au căutat în permanență să depășească constrângerile funcționalismului 
și obsesiile fetișiste ale materialului […,] să eludeze utilitarismul. […] [L]ucrul în propriile 
studiouri a permis sticlarilor să creeze obiecte neafectate de forțele pieței și să proiecteze piese 
în mod experimental și liber” (Netzer, 1989).
 Noutatea abordării de studio a sticlei e în parte generată și de lipsa unei prealabile 
pregătiri profesionale a artiștilor în ceea ce înseamnă prelucrarea la cald a sticlei, care i-a 
determinat să nu aibă preconcepții tehnice restrictive. Pe de altă parte, predispoziția estetică a 
artiștilor care experimentau pentru prima dată sticla s-a tradus subtil la nivelul creației, generând 
adâncirea faliei dintre tipul artizanal/industrial de abordare și cel ce avea să se dezvolte odată 
cu sticla de studio.  
 Cu toate acestea, gradul de independență conferit de lucrul la cuptorul de studio era 
diminuat semnificativ de restricțiile pe care acest tip de prelucrare le implica. Obținerea unei 
sticle optime suflării presupunea menținerea constantă a cuptorului în stare de funcționare, 
ceea ce era costisitor din punct de vedere financiar și obositor din punct de vedere fizic. 
Individualizarea procesului, în cazul sticlei, a însemnat că majoritatea pașilor erau acum 
realizați de artist care, în ciuda dibăciei, acționa mai degrabă intuitiv decât în cunoștință de 
cauză. Dimensiunea pieselor era de asemenea drastic redusă de spațiul mic și nepriceperea 
tehnică a artiștilor. Toate acestea coroborate i-au determinat, în cele din urmă, pe mulți dintre 
artiști să ajungă la concluzia că un sticlar experimentat din fabrică avea să le transpună ideile în 
practică mult mai bine decât erau ei capabili să o facă la momentul respectiv, motiv pentru care 
mulți artiști au ajuns să cheme și să angajeze în propriile studiouri tehnicieni și meșteri sticlari 
cu experiență.
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4.3. Redenumirea
O altă etapă pe care practicile artificate sau în curs de artificare trebuie să o bifeze este, 

potrivit autoarelor articolului ‘When is Artification?’, schimbarea terminologică. Exemplul 
oferit e cel al mutației terminologice din pictura franceză a secolului al XVIII-lea, respectiv 
trecerea treptată de la denumirea de imagiers (producători de imagine), atribuită în special 
meșteșugarilor/artizanilor, la cea de artistes (artiști) (Shapiro & Heinich, 2012). 

În cazul sticlei, corpusul de lucrări realizat de artiști prin prelucrarea – experimentală 
sau dirijată – a materialului vitros a devenit în timp de neignorat. Și pentru că întregul curent 
trebuia să poarte un nume care să-i articuleze caracteristicile i s-a spus sticlă de studio. Sintagma 
face însă explicit referire la creația realizată de artiști în spațiul studiourilor personale și nu în 
cadrul industrial sau meșteșugăresc. Restrictiv la început, fiind atribuit doar obiectelor create 
prin tehnica suflării, sintagma își lărgește ulterior perimetrul ajungând să înglobeze și lucrările 
din sticlă realizate în contextul studioului și prin alte tehnici decât suflarea. Martha Drexler 
Lynn remarcă, însă, în cartea American Studio Glass, că parcursul până la noțiunea de sticlă 
de studio „este pavat cu un areal de termeni schimbători” (Drexler Lynn, 2004) care reflectă 
fluctuanta atitudine, de-a lungul vremii, în raport cu creația în/din sticlă.
 Dacă în secolul al XIX–lea noțiunea de arta sticlei era utilizată pentru a descrie lucrările 
proiectate de designeri și realizate în cantități mari în fabrici de către meșteri sticlari, dintr-un 
material de înaltă calitate, după 1960 se produce o rocadă în modul de exprimare. Accentul e 
pus pe cuvântul artă, intenția creatoare primând în fața expresiei materiale. Acest joc de limbaj 
i-a ajutat pe artiștii sticlei de studio să se autodefinească drept creatori de artă în sticlă și să se 
distanțeze și mai mult de producția industrială și artizanală.

4.4. Recategorizare
 Într-o oarecare măsură, fiecare nouă practică artificată este similară unui implant 
în organismul artei. Fiecare proces e o etapă a complexei operații de inserție. Segmentul 
recategorizării corespunde momentului în care organismul acceptă noul și îl integrează. 
Reprezintă concomitent evoluția practicii și revoluția sistemului. Datele sunt analizate, limitele 
sunt recunoscute, iar categoriile și ierarhiile regândite. În cursul istoriei acest proces este 
reflectat de multiple momente printre care și trecerea de la artele mecanice la artele liberale sau 
schimbările ierarhice din cadrul genurilor picturii (Shapiro & Heinich, 2012).
 Datorită diversității formale și estetice de care sticla de studio dă dovadă, sistemul 
artei realizează absența criteriilor de lecturare a noului mod de abordare a materiei vitroase. 
Nedumerirea cu privire la locul sub soare al acestui tip de creație în sticlă era cu atât mai mare 
cu cât nu putea fi propriu-zis integrată în nici una dintre categoriile deja existente, din artă sau 
din afara ei. Sticla de studio a fost la început o ciudățenie pentru lumea exclusivistă a artei care, 
până în secolul al XX-lea, lectura orice obiect din sticlă cu propensiuni estetice prin prisma 
stereotipurilor artei aplicate sau ale artei decorative.  Ambele sintagme defineau și definesc, 
grosso modo, obiectele realizate din lut, fibră textilă, sticlă, metal sau lemn în care forma e 
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dictată de funcționalitate și îmbogățită prin artificii estetice.
 În cazul artei aplicate această funcționalitate era cizelată, mascată sau ascunsă prin 
adăugarea unor elemente estetice. Termenul cade în dizgrație, pe la mijlocul secolului al XIX-
lea, când domeniul se scindează în două. O parte definește producția industrială, respectiv 
obiectele și lucrările realizate de mașini, iar cealaltă subsumează obiectele și lucrările realizate 
individual/manual, sub numele de craft, și, mai târziu, Studio Craft. Astăzi adjectivul „aplicat” 
a ajuns să indice uneori inclusiv decorarea excesivă sau nepotrivită a formei utilitare care 
amintește cel mai adesea de creația de tipul Art Nouveau.
 În ceea ce privește noțiunea de artă decorativă, aceasta reclamă mai cu seamă pricepere 
în exprimare și execuție corelată cu un nivel înalt de sensibilitate estetică, o combinație care 
deține în sine potențialul producerii de capodopere. Însă, în ciuda acestor apelative, Martha 
Drexler Lynn semnalează faptul că discursul occidental al artei rămâne circumspect și reticent 
în fața oricărei creații care cade sub emblema artei decorative, deoarece orice categorie care face 
trimitere la o frumusețe intrinsecă tinde să aibă o mai mică valoare sau o mai slabă capacitate 
de a exprima un conținut conceptual, chestiune care este intrinsecă artei înalte.

Sticla interpretează și astăzi multiple roluri decorative, utilitare sau științifice, care 
determină de multe ori pe cel neavizat să citească întregul domeniu al sticlei prin prisma acestor 
stereotipuri. Însă debutul sticlei de studio a creat o falie între aceste categorii, declanșând o 
serie de mutații în interiorul domeniului care nu mai pot fi în nici un caz expediate ca artă 
decorativă sau aplicată. Mișcarea de studio este prin sine și prin urmașii ei, emblema unui nou 
gen de creație aflat în căutarea unei categorii. Toate acestea ne determină să declarăm procesul 
recategorizării ca fiind în curs de desfășurare. Totuși, efectele unei parțiale recategorizări a 
sticlei sunt subtil reperabile în evenimentele ce definesc următorul pas al artificării acestui 
mediu.

4.5. Schimbare instituțională și organizațională
 Lumea artei a privit inițial cu scepticism creația de studio care utiliza o substanță atât de 
banală și artificială, cum era pe atunci considerată sticla. Succesul crescând de care s-a bucurat, 
însă, noua formă de expresie a determinat multe instituții ale artei să iasă din zona de confort și 
să își regândească strategia de abordare. 
 Momentul declanșator al acestei inițiale reconfigurări de perspectivă în SUA și, mai 
apoi, în lume a fost succesul de care s-au bucurat workshop-urile organizate, în 1962, de 
Harvey Littleton. Rezultatul favorabil obținut îl determină pe acesta ca în toamna aceluiași 
an să organizeze, în spațiul propriului studio din Wisconsin, o serie de cursuri pentru studenții 
universității Wisconsin–Madison. Prin perseverența sa, acest „auto-proclamat evanghelist al 
sticlei de studio” (Hampson, 2012) a reușit să producă un declic ce avea să schimbe mentalitatea 
instituțională în raport cu sticla. În anul imediat următor primelor workshop-uri, Littleton 
obține nu doar recunoașterea, ci inclusiv finanțarea din partea respectivei universități pentru 
crearea unui studio de suflat sticla în afara campusului. Momentul dă startul oficial prelucrării 
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sticlei sub patronajul instituțional. Treptat, prelucrarea sticlei, prin diverse tehnici, în special 
prin suflare, este introdusă în curriculum mai multor Universități și Institute de Artă din SUA, 
creându-se inclusiv departamente dedicate acestei practici. Curentul schimbării afectează și 
contextul muzeal. Pas cu pas, obiecte create de artiști în spiritul mișcării sticlei de studio își 
găsesc loc alături de exponatele de sticlă antică sau de design, sub eticheta de sticlă modernă. 
Sunt organizate expoziții temporare și dezbateri.
 Aceste evoluții instituționale sunt înregistrate imediat și în Europa. În România, așa 
cum am văzut deja, primele cursuri academice de modelare a sticlei apar deja din 1967 și 
1968, la inițiativa artistei Zoe Băicoianu, sub patronajul Institutelor de Artă din București și 
Cluj. Aceste două centre academice sunt și astăzi singurele din țară în care se mai păstrează vie 
tradiția studierii sticlei. Ele oferă, prin varietatea de cursuri, posibilitatea de a experimenta cu 
o serie de tehnici de prelucrare a sticlei, pe cât de vechi, pe atât de actuale. Toate cele petrecute 
atestă parcursul noii practici a sticlei prin etapa de schimbare instituțională și organizațională 
constitutive artificării.

4.6. Patronaj și consolidare legală
 Patronajul și consolidarea legală duc mai departe reforma instituțională generată de 

apariția la orizont a unei noi practici a sticlei. Fiind într-o oarecare măsură corelate schimbării 
instituționale și organizaționale. Dacă patronajul vizează în special susținerea financiară, 
consolidarea legală mizează mai mult pe confirmarea și recunoașterea statutului. Acordarea, 
începând cu secolul al XIX-lea, a dreptului la proprietate intelectuală asupra propriilor creații 
scriitorilor și compozitorilor sau eliminarea cenzurii în SUA în anii [19]60 corespund, potrivit 
autoarelor articolului ‘When is Artification?’, unor astfel de etape de consolidare (Shapiro & 
Heinich, 2012).
 Ca urmare a succesivei transformări a mentalității față de potențialul sticlei, diverse 
alte instituții trec din postura tolerantă către o atitudine implicată. Sprijinul pecuniar acordat în 
vederea dezvoltării noii practici sub o egidă oficială vine la început din dorința universităților 
de a atrage studenți sau a muzeelor de a atrage public. Treptat însă, atitudinea devine una de 
promovare, fapt care amplifică recunoașterea la o scară mai extinsă a statutului artistic al noului 
fenomen.

De-a lungul timpului aprecierea materiei vitroase a vizat două aspecte majore ale sticlei, 
fie corpul fizic de proprietăți, fie efectul estetic/decorativ. Odată cu secolul al XIX-lea este 
descoperit potențialul de exprimare ideatică, conceptuală a materialului. Realizarea faptului că 
sticla poate fi mai mult decât utilitară sau decorativă, că ea poate reprezenta o formă de limbaj 
plastic coerentă, consolidează și mai mult potențialului temporal și valoric al creațiilor din 
sticlă. Acest lucru se traduce pragmatic în inserția creațiilor moderne din sticlă pe piața efectivă 
a Artei și, mai precis, la casele de licitații cu renume care, în mod tradițional, aveau rezerve 
față de noile medii. Intrarea acestui nou gen de creație în vizorul colecționarilor de artă și 
tranzacționarea oficială la licitații consolidează și mai mult statutul legal al acestei noi mișcări.
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4.7. Diseminare
În ciuda reticențelor și respingerilor, Harvey Littleton a reușit să atragă, prin intermediul 

workshop-urilor și cursurilor organizate, tot mai mulți artiști de partea noului mediu printre care 
Bill Boysen, Dale Chihuly, Marvin Lipofsky, Fritz Dreisbach, Sam Herman, Tom McGlauchlin, 
Christopher Ries, Michael Taylor, Kent Ipsen etc. Aceștia au călătorit, la rândul lor, în diverse 
colțuri ale lumii diseminând noua practică și devenind astfel mentorii a numeroase generații 
viitoare de artiști sticlari. Prin intermediul expozițiilor, conferințelor și simpozioanelor 
organizate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, în Europa, Australia și Asia, sporii acestui 
nou limbaj s-au diseminat și mai mult. Astfel că, la câțiva ani după debut, sticla de studio devine 
deja un fenomen mondial. Răspândirea și consolidarea continuă a mediului artistic vitros e 
amplificată și de lansarea a diverse concursuri internaționale dedicate explicit creației artistice 
în sticlă. Printre acestea se numără Bienala de sticlă de la Kanazawa, Concursul European de la 
Coburg, Concursul pentru tinere talente Jutta Cuny Franz și altele. Desfășurarea lor oglindește 
evoluția gândirii în și despre sticlă. 

4.8. Intelectualizare
 Pleiadei de acțiuni și interacțiuni, însumate prin emblema proceselor anterior prezentate, 
îi urmează, ca o încununare, procesul de consolidare discursivă sau, așa cum îl numesc autoarele 
articolului ‘When is Artification?’, de intelectualizarea practicii. Etapa discursivă a artificării 
însumează publicarea de lucrări biografice, recenzii și articole critice, etc. 

Practica sticlei care trece prin procesul de artificare are parte de toate aceste moduri 
de recunoașterea și consolidare intelectuală. Apar albume, monografii, cataloage de expoziții, 
caiete de conferințe, documentare, precum și reportaje video și scrise etc. Apariția unor reviste 
de specialitate, cum este New Glass, Revue de Verre et Ceramique, Urban Glass etc, contribuie 
concomitent la diseminarea mișcării și la dezvoltarea unui meta-limbaj al mediului sticlei.

5. Nostalgia viitorului
 Sticla este, alături de metal, un material eminamente civilizator, un factor care a însoțit 
și stimulat constant evoluția cunoașterii. În acest sens intersectarea sticlei cu arta era deci 
inevitabilă, căci, așa cum afirma și Arnheim, arta a fost alături de știință una dintre cele două 
tehnici pe care omul le-a dezvoltat pentru a cunoaște și a se cunoaște (Arnheim, 1957).
 Până la acceptarea ei irevocabilă ca mediu artistic, sticla a parcurs un tumultos traseu. 
De la scepticism la toleranță, de la acceptare la finanțare, de la includere la asumare, de la 
sprijin la consolidare, de la practică la discurs: toate acestea au afectat nu doar practica sticlei 
ci multe alte medii creative. Rezultatul a fost aproape întotdeauna încetățenirea, completă sau 
parțială, a respectivelor practici în lumea artei. 

Analiza prin filtrul artificării a seriei de evenimente petrecute în domeniul sticlei pe 
parcursul secolului al XX-lea demonstrează faptul că acceptarea și asumarea sticlei, ca material 
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și practică, în clubul artei nu mai poate fi contestată. Rămâne însă deschis dezbaterii nivelul 
artificării sticlei și limitele ei în contextul actual al artei. Ipoteza noastră este că, în ciuda 
caracterului aparent comprehensiv și durabil al procesului de artificare a sticlei, acest demers 
este e încă departe de a fi încheiat, fapt dovedit și de răspândirea virală a sticlei în contextul 
manifestărilor artei contemporane care ne arată constant că răsturnări de situație și ierarhie 
sunt încă posibile. Finalul e deci imposibil de prevăzut, căci, de fiecare dată când o teorie sau 
previziune încearcă să o delimiteze, ca material sau mediu, sticla demonstrează că mai are încă 
ași în mânecă.
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