
Projektant szkła Friedrich Bundtzen.

Wykład Hansa-Dietera Marschnera z okazji otwarcia projektu „Szklane mosty“ w Kamenick� 

Šenov, opublikowany w Najnowszych Wiadomościach Muzeum Szkła w Weiβwasser nr 7.

Friedrich Bundtzen urodził się 17 lipca 1910 roku w Br�hl pod Kilonią jako syn szklarza. 

Przez to droga zawodowa Friedricha Bundtzena była już z g�ry określona, zwłaszcza że 

tworzywo „szkło“ fascynowało go od najmłodszych lat.

Rodzina przeprowadziła się w 1917 roku do Kamenz. Friedrich Bundtzen roczpoczął tu w 

1925 roku naukę na malarza szkła i grafika w firmie Max Kray & Co.- Przemysł Szklarski 

Schreiber AG. Postepując według starej tradycji rzemieślniczej, po ukończeniu nauki 

wyruszył na wędr�wkę, aby poznać r�żne zwyczaje i techniki produkcji i dekoracji szkła. 

Skromne warunki finansowe rodziny Bundtzen uniemożliwiły mu rozwinięcie jego zdolności 

artystycznych poprzez studia. I tak rozpoczął Bundtzen w roku 1932 pracę jako rysownik w 

fabryce gdzie się uczył, kt�ra włączona została do Zjednoczonych Łużyckich Zakład�w 

Szklarskich.

Znaczącą osobistością dla dalszego rozwoju Bundtzena i jego p�źniejszego procesu 

tw�rczego był profesor Wilhelm Wagenfeld. Uczeń i nauczyciel szkoły Bauhaus objął w 1935 

roku artystyczne kierownictwo w Zjednoczonych Zakładach i zadziwiał swoim skutecznym 

dążeniem do jedności piękna i celowości produkt�w szklanych codziennego użytku. 

Wagenfeld zwr�cił uwagę na otwartego, dokładnego i niezawodnie pracującego kreślarza i 

ściągnął go do swojego działu projektowania w Weiβwasser.

Owocna wsp�łpraca, kt�ra z tego wynikła, przerwana została przez drugą wojnę światową i 

znalazła swoją kontynuację dopiero w 1948 roku. Wagenfeld, kt�ry w międzyczasie otrzymał 

profesurę w Wyższej Szkole Sztuki w Berlinie-Wilmersdorfie, ściągnał do siebie Bundtzena 

jako asystenta. W 1949 Wagenfeld zmienił miejsce pracy na Urząd Wytw�rczości w 

Sztutgardzie. Bundtzen przerwał swoje rozpoczęte studia i wr�cił do Weiβwasser. Tutaj z 

polecenia Wagenfelda przejął kierownictwo artystyczne dawnych Zjednoczonych 

Przedsiebiorstw Państwowych Szkło Wschodu i założył w 1950 roku warsztat projektowania 

szkła.

Oczywiste w każdym czasie było staranie, aby zachować ideologię Wagenfelda i 

wypracować własne pomysły na technicznie i artystycznie wartościowe rozwiązania tw�rcze. 

Do  roku 1968 powstało w ten spos�b wiele przemysłowo i ręcznie sporządzonych 

produkt�w o wysokiej jakości, kt�re znalazły szerokie uznanie i otrzymały przer�żne 

odznaczenia.



Obok projektowania Friedrich Bundtzen przekazywał swoją wiedzę i doświadczenie innym. 

Od 1951 do 1953 roku prowadził gościnnie wykłady w Szkole Inżynierskiej Techniki Szkła w 

Weiβwasser i był docentem na uniwersytecie ludowym w Niesky. W latach 1958-1960 

aktywny był jako docent na Politechnice Dreźnieńskiej. Od 1961 do 1988 roku przekazywał 

swoje doświadczenie i wiedzę wykładając gościnnie w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w 

Berlinie-Wei�ensee. Ta instytucja przyznała mu w 1967 roku dyplom kierunku projektowania 

formy.

Friedrich Bundtzen był członkiem w komisji ekspert�w Niemieckiego Urzędu Kontroli 

Materiał�w i Produkt�w (z niem. DAMW), w radzie dla from przemysłowych NRD, w 

centralnym zarządzie Związku Artyst�w Sztuki Użytkowej w NRD i kierownikiem grupy 

roboczej szkło gospodarcze. W 1980 roku otrzymał nagrodę dla projektant�w NRD. Jego 

prace prezentowane były na wielu wystawach, a on sam zapraszany był często jako członek 

jury międzynarodowych konkurs�w designu.

Liczne z jego prac zostały zakupione przez muzea w Berlinie, Budapeszcie, Cottbus, 

Dreźnie, Halle, Lipsku, Schwerinie i Wei�wasser. Dokumentują one ponadczasową piękność 

i przypominają o zasłużonym projektancie szkła, z zaangażowaniem i skromnością 

tworzącym swoje dzieło życia, kt�ry w niemieckiej historii kultury zdobył stałe miejsce.


