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I. Úvod
Tématem mé diplomové práce je stopovat projevy abstrakce, které byly doposud
spojovány s volným uměním, v oblasti užitého umění v období padesátých a šedesátých let
dvacátého století.
V rámci užitého umění se zaměřím na textil a jeho odvětví bytového textilu,
dekoračních látek, ale i na návrhy oděvních látek. Samotnou módní tvorbu, se kterou textilní
odvětví úzce souvisí, zmíním jen okrajově. Podobně tomu bude i s ostatními oblastmi užité
tvorby, např. grafika, sklo nebo porcelán. Zde se abstraktní tendence v návrzích projevily
také velmi výrazně, ale popis těchto odvětví nebude cílem mé práce. Důvodem je především
obsáhlost tématu, která by mohla být námětem na další samostatnou diplomovou práci.
Mým hlavním zájmem je pokusit se o prozkoumání východisek abstrakce v tradici
naší textilní tvorby. V daném období můžeme říci, že se jedná téměř o fenomén vzestupu
obliby v této oblasti umění.
Chci připomenout významné osobnosti přibližně stejné generace, o kterých se dnešní
historie a teorie oboru zmiňuje zřídka, nebo jen okrajově. Prostřednictvím jejich tvorby bych
ráda sledovala situaci v tehdejším textilním umění, přístupy v oblasti bytového, monumentálního i dekoračního textilu. Mezi vybrané autory zařadím Jenny a Jana Hladíkovi, Jaroslavu Hruškovou, Olgu Karlíkovou, Antonína Kybala, Bohdana Mrázka, JiříhoMrázka, Zoru
Smetanovou, Jiřího Tichého, Jaroslava Vohánku, Emila Cimburu, Květu Hamsíkovou, Věru
Drnkovou-Zářeckou a Alici Kuchařovou.
Důvodem, proč byli výtvarníci do oblasti užitého umění zapojováni, je tehdejší situace na výtvarné scéně - požadavek sociální angažovanosti, potlačování samotného tvůrčího
projevu, nemožnost vystavovat a zákaz samostatné tvorby „na volné noze“. Možností, jak
se nezaprodat požadavkům oficiální uznávané tvorby v mezích socialistického realismu a
udržet si alespoň částečně svůj výrazový charakter, bylo vstoupit do nějaké výtvarné skupiny
(kterých tehdy u nás vzniklo několik), anebo se realizovat právě prostřednictvím užité tvorby. I když spolupráce s výrobními družstvy byla částečně omezena, můžeme říci, že tehdejší
období je charakterizováno snahou o zapojení výtvarníka do průmyslové výroby. Budu se
tedy zabývat prací (textilních) výtvarníků pod záštitou několika organizací, jako byly např.
Textilní tvorba, Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK), Ústředí lidové umělecké výroby
(ÚLUV) aj. Prozkoumám i teoretická východiska a práci významných osobností při zapojování umělců do užité tvorby, kde se angažovali např.. J.Chalupecký, A.Kybal, K.Lapka a
další.
Ovšem ani zde neměli výtvarníci naprosto volné pole působnosti. To může vysvětlovat
jejich postupné odtahování se od průmyslové výroby k soukromé tvorbě vlastních návrhů
a tím následný výběr technik a postupů k jejich realizaci. Zde můžeme sledovat rozvinutí
jejich obrazotvornosti, volnost námětů jednotlivých návrhů, které inklinovaly k čím dál
volnější a abstraktnější rovině. Textilní výtvarníci se zaměřili na používání a zdokonalování
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dříve známých technik – textilní tisk, který posunuli k technologii tisku filmového, autorskou tkanou tapiserii rozšiřovali o další novinku tzv. art protis apod.
Samostatnou kapitolou pak je období obliby šátků s potisky návrhů známých umělců.
Šátek měl v určitém období nahrazovat nedostatečnou pestrost oděvů a oživovat je svým
potiskem. S postupem času došlo i zde ke kritice pokusů, aplikovat umělecký návrh přímo
na šátek, bez přizpůsobení díla výslednému produktu.
Experimentální návrhy kladu do souvislosti i s vývojem malířství a volnou tvorbou daných umělců, kteří jistě reagovali na podněty z moderní evropské malby. Jsou to
práce J.Miróa, P.Kleea nebo A.Tàpiese, J.Pollocka, abstraktní expresionismus, akční malbu,
oblasti informelu, i geometrické abstrakce. V šedesátých letech pak reagovali na pop art,
neoxpresionismus, dále existencialismus nebo lettrismus. V této době už narůstá provázání
uměleckořemeslné tvorby s volným uměním. Na základě toho pak můžeme říci, že návrhy
tištěného a bytového textilu se pohybují v několika rovinách, jako je stylizace a podněty
z folkloru. Taktéž abstrahování až do geometrické struktury nebo stylizace přírody, organický
směr, dekorativismus, či směr odvozený od gestické malby.
Za podstatné také považuji vyzdvihnout vliv tehdejších vzdělávacích institucí,
především Vysoké školy uměleckoprůmyslové a ateliérů A.Kybala a A.Fišárka, kteří svým
přístupem k tvorbě i vedením ve výuce ovlivnili další generace autorů.
K formování tvůrčího názoru nepochybně přispěly i výstavy umění, které díky konfrontaci s ostatními umělci u nás i v zahraničí vytvořily důležitý podnět pro další rozvoj tvorby
jednotlivců. Připomeňme asi nejvýznamnější Expo v Bruselu v roce 1958, v Montrealu v roce
1967, v Ósace v roce 1970 a pravidelné přehlídky v Lausanne nebo Miláně.
Také domácí přehlídky výtvarného umění neopomíjely prezentovat užitou tvorbu a
návrhy umělců pro tuto oblast průmyslu. Zajímavé bude sledovat, jak se lišil úspěch vystavovaných děl doma a v zahraničí a následná aplikace takových návrhů do výroby v masovějším
měřítku pro veřejnost. Díky vysoké úrovni našeho tehdejšího textilního průmyslu a několika
úspěšným prezentacím v cizině vzniknul tzv. Centrotex, zaměřující se na vývoz a zahraniční
obchod. Pravidelně také byly produkovány tzv. inspirativní kolekce textilu s požadavkem
kultivovat a estetizovat život a životní prostředí každého člověka. Vznikaly nejenom v návrzích bytového textilu, ale i ve spolupráci s architekty - k dekoraci ve veřejných prostorech.
Čerpám především z dobového tisku. Ve stručných popisech či komentářích
však chybí objektivní přístup. Tehdy vydávaná periodika, hlavně časopisy, byla nutně
pod tlakem svého vydavatele a cenzurních zásahů. Vycházím z časopisů Tvar, Umění a
řemesla, Výtvarná práce, Výtvarné umění, Domov, Žena a móda, Textil a z katalogů výstav
– jak samotných autorů, skupinových, nebo katalogů výstav přehlídkových nebo prezentujících určitou kolekci užitého umění. Mezi další zdroje patří texty M.Lamače, J.Spurného,
J.Kotíka, J.Rabana a J.Chalupeckého. Poslední jmenovaný působil v šedesátých letech
v ÚBOKu a podílel se na vydávání příruček vztahujících se k estetizaci životního prostředí
prostřednictvím užitého umění.
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Pokusím se tedy sledovat určitou část tvorby vybraných autorů v potřebných
dobových souvislostech. Situace v padesátých letech se jeví jako neuvěřitelně složitá mozaika, proto nebude jednoduché klasifikovat tvorbu daných umělců. Stejně tak léta šedesátá,
kdy po nalomení tuhého režimu a uvolnění poměrů budeme moci hovořit o nejzajímavějším
období v poválečném umění, nejenom v textilním odvětví.
Mé téma nebylo v takovéto podobně ještě řádně popsáno, proto budu využívat
dílčích výše uvedených zdrojů.1 Toto platí i v případě zpracování díla, resp. dohledávání
údajů k pracím i kontaktům na zde zmíněné umělce.2 Nekladu si nárok na úplnost, ráda bych
ale přiblížila část tvorby jednotlivých autorů, jejichž dílo není příliš známo a začlenila je do
dobového kontextu. Za nejzajímavější považuji aktivní vstup výtvarníků do oblasti užitého
umění a do všech fází vytváření výsledných produktů průmyslové výroby se snahou vytvářet
estetické životní prostředí člověka.

1
Viz. také poznámkový aparát.
2
Vzhledem k jejich vysokému věku není jednoduché je kontaktovat. Ztrácejí s nimi spojení i oficiální
instituce a po jejich smrti obvykle zůstává i dílo v pozůstalosti nezpracováno a je těžké jej dohledat. Z toho důvodu je možné, že došlo k určitým nepřesnostem v technických údajích. Každý jednotlivý autor by vyžadoval
podrobnější zpracování v monografické podobě, což z charakteru této práce nebylo možné provést.
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II. PO STOPÁCH ABSTRAKCE A OKOLNOSTECH JEJÍ „EXISTENCE“
II. 1. DOBOVÝ KONTEXT
Chceme-li se zaměřit na osud moderního umění let padesátých a šedesátých, je
třeba si uvědomit, že toto období je velmi citlivé na hodnocení, či souzení. Vývoj po druhé
světové válce je silně poznamenaný různými tabu, zničenými osudy, kritikami a pokřivenými
svědectvími, proto je třeba postupovat velmi opatrně. O tehdejší době máme mnoho
předsudků, z nichž nejsilněji přetrvává představa, že vinou tvrdého cenzurního režimu zde
nebyl prostor pro kreativitu. Pokusíme se tuto myšlenku částečně vyvrátit.3
Žijeme v době, kdy umění padesátých let lze zkoumat i díky výpovědím žijících
současníků. Jsou však prezentovány se značným odstupem a byly buď záměrně potlačeny
vzpomínky, nebo již zcela zapomenuty. Mohou být i značně zkresleny a těžko pak
rozeznáváme hranici mezi pravdou a iluzí interpreta.
Pro zmapování období padesátých let a pochopení situace našeho tehdejšího umění,
jak volného i užitého, je třeba vrátit se více do minulosti, do období poválečného. Toto
období je charakterizováno euforií, vírou ve schopnosti člověka a nadšením pro společné
zlepšení situace. Víru v pozitivní změny ve všech oblastech lidského života ale razantně
změnily události roku 1948, kdy se komunistická strana chopila po únorovém převratu moci
a postavila se do čela řízení státu. Násilné prosazování sovětského režimu vedlo k tvrdému
potlačování umělecké svobody.4 Umění se stalo nástrojem pro šíření ideologie a prosazování moci. Umělci museli být sdružováni v organizacích a stali se v podstatě zaměstnanci
státu.5 Svazy jim zajišťovaly existenční podmínky, pokud se ovšem podrobili požadavkům a
pravidlům předepsané metody socialistického realismu.6 Zdeněk Nejedlý tehdejší umělecký
výraz popisuje takto: „…tematická malba se měla provádět jasnými barvami a měla se
prodchnout optimistickým pohledem na svět, který odpovídal budoucím úspěchům socialismu.
Požadoval, aby z obrazu zářil nový svět, který se otevřel dělnické třídě.”7
3
Obdobně tyto zkreslené představy vyvrátila M. Klimešová ve svém projektu Roky ve dnech: České
umění 1945–1958. Klimešová, M., Roky ve dnech, české umění 1945-1957, GHMP 2010.
4
Spolu se zánikem tvůrčí svobody zanikly i různé umělecké spolky, některé samovolně, jiné byly
zakázány z oficiálních „vyšších míst“. Povolovány byly jen určité organizace a sdružení. V celé umělecké
oblasti začaly působit nově ustanovené instituce např. Svaz československého výtvarného umění, Svaz
československých architektů, ústavy – ÚLUV – Ústředí lidové a umělecké výroby, ÚUŘ – Ústředí uměleckých
řemesel, Textilní tvorba a mnoho výtvarných rad a komisí. O nich ještě viz. kapitola Institucionální kontext.
5
Pro poslušné představitele měl stát svůdná lákadla - různá státní vyznamenání, čestné tituly a
ceny. Např. Řád republiky, Řád práce, Za zásluhy o výstavbu a vynikající práci, Zasloužilý umělec, Národní
umělec, Státní cena Klementa Gottwalda, Národní cena české socialistické republiky, Zasloužilý a vzorný
pracovník kultury, Krajská cena za tvůrčí činnost, Za rozvoj pracovní iniciativy, Medaile za obětavou práci
pro socialismus, Cena SČVU, Cena SČVU pro absolventy vysokých škol, Cena ministra kultury ČSR, atd. In:
Pulec, V., Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, Praha1980.
6
Byli nuceni orientovat se na idealizované zobrazování reality, oslavovat budovatelský úspěch a vůdce
režimu, zobrazovat boje a vítězství pracujícího lidu, vždy za účelem ideové převýchovy společnosti. Pravidla
vycházela z proslovu O nejpokrokovější literatuře světa A. A. Ždanova na sjezdu spisovatelů v roce 1934.
7
Nejedlý, Z., O výtvarnictví, hudbě a poezii, Praha 1952, s. 24.
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Socialistický realismus byl položen do kontrastu proti všem moderním8 uměleckým
tendencím. Měl být obranou proti americkému imperialismu. Předepsaný způsob práce a
odsouzení moderního umění vedl k přerušení přirozeného vývoje našeho umění, ale jak se
dále dozvíme, nemělo toto přerušení dlouhého trvání. Tedy alespoň v neoficiální sféře umění
a v oblasti vzorování, dekorů a designu užitého umění.
Hlavním argumentem proti modernímu umění byla orientace na umění pro lid. Umění
jemu určené se pak muselo podřídit způsobu vnímání obyčejných lidí. To podle tehdejší ideologie moderní umění nedokázalo a bylo tedy lidu odcizené.9 Jak píše P. Halík: „Ideologické
hodnoty dostaly naprostou přednost před výtvarnými kvalitami. Staří uznávaní malíři se
vykoupili portrétováním významných postav nebo kultovních krajin. Kritéria, jimiž se díla
na demonstrativních svazových výstavách posuzovala, se sice opírala o ždanovskou rétoriku, ale byla vágní a v kritické praxi se dala uplatňovat se značnou libovůlí. Proto panovala
stálá nejistota o správnosti jejich ideového sdělení. Hodnota díla prudce vystoupila, jestliže
ji pochválil vysoký stranický funkcionář. Rozvinula se intenzivní hra plná předstírání a falše,
hra krutá a nebezpečná, protože podle toho, jak se v ní kdo uplatňoval, se hodnotila třídní
uvědomělost umělce. Jako svobodný nezávislý umělec nemohl nikdo existovat, protože bez
schválení státní instituce se nesměl prodejem svých děl živit.10
Jelikož nebyly povoleny žádné výstřelky, naopak se uznávalo setrvávání v průměru,
začali se tehdejší umělci obracet pro inspiraci směrem k lidovému umění. Folklór a symboly „lidovosti“ se promítly do všech odvětví. Především do námi sledované oblasti umění
užitého a to do takové míry, že můžeme souhlasit s M.Lamarovou, která hovoří o pokleslých
podobách a symbolech kýčovitého folklóru.11
Zákazníkem, zadavatelem i investorem umění se staly pouze oficiální instituce. Pod
tlakem této situace se klasickými náměty umění ustanovily schůze, dělník při práci, práce na
poli, krajina, hrající si děti, sportovní výjevy atd. Malíři se snažili ze striktního diktátu podoby umění vymanit alespoň oproštěním se od ideologie. Přikláněli se k čistému realismu nebo
k inspiraci v malířství 19. století. Někteří umělci i architekti hledali z této situace únik ještě
dále. Orientovali se na restaurátorskou práci, knižní ilustraci, kreslený film či průmyslový
design, protože zde nemusela být tak striktně dodržována pravidla a umělec se tedy nemusel
morálně kompromitovat.
8
Modernost byla u některých výtvarníků chápána nejenom jako návaznost na moderní umění, ale i
snaha vytvářet umění čerpající z osobního prožitku doby. Socialistická doktrína proto musela hledat vzory a
inspirace v jiných oblastech, především v umění antiky a renesance.
9
Po 2.sv.válce se stal jednou z vlivných postav československého socialistického realismu např.
Václav Rabas, jako představitel a obhájce české národní kulturní tradice.
10
Halík P., 50. léta, in: Švácha, R., Platovská, M.,(eds.) Dějiny českého výtvarného umění V. (1939 1958), Praha 2005, s. 288.
11
Lamarová, M., Design 50. let, in: (ibidem), s. 443.
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Léta 1948-1949 jsou charakteristická domácí představou o socialismu a jeho
umění, které mělo vycházet z tendencí importovaných stalinským programem. Tehdy12
vzniká Svaz československých výtvarných umělců (SČVU).13 Nejvýše postavený orgán
řízený komunistickou stranou a kontrolující veškerou výtvarnou činnost.14 Toho dociloval
prostřednictvím svých stanov a zadáváním tematických úkolů a soutěží na veřejných zakázkách, kontrolu měl i nad sdružováním umělců do různých tvůrčích seskupení. Změny v organizaci společnosti, umění i průmyslu postihly také odborný i populární tisk. Působení
SČVU popisoval od července roku 1949 pouze měsíčník Výtvarnický věstník, který svaz
vydával15 jako svůj orgán prostřednictvím družstva Tvar.16 Pro propagaci umění stalinské
podoby byl založen časopis Výtvarné umění.17 Od roku 1952 byl vydáván také čtrnáctideník
Výtvarná práce.18 Mezi další soudobé časopisy pak patřily Umění a řemesla, Věci a lidé,
Domov, Kritický měsíčník, Cíl, Umělecký měsíčník, Kulturní politika, Volné směry, Tvorba,
aj. Jejich hlavním úkolem bylo šířit informace o dění, publikovat články, tříbit vkus čtenářů
a pomáhat jim orientovat se v nabídce. Nejvýznamnějším médiem byl časopis Tvar19, mezi
jeho šéfredaktory jmenujme hlavně K.Hetteše, J.Rabana, F.Kovárnu nebo J.Chalupeckého.
Na konci 50. let začínají působit i další mladí historici umění jako F. Šmejkal, ale také
A.Hartman, B.Mráz, J.Kříž. Později, v období tzv. „tání“, se neoficiálním projevům ve
12
Marie Judlová situaci po roce 1956 rozčlenila do třech období, vážících se k několika významným
událostem. První je oficiálně prosazená reorganizace SČSVU, druhou založení Galerie mladých v galerii U
Řečnických v Praze a třetí jsou nové paragrafy ve Stanovách SVČVU, umožňující zakládání tvůrčích skupin.
Viz. Judlová, M., (ed.), Ohniska znovuzrození – České umění 1956 – 1963, (kat. výst.), GHMP 1994, s. 10.
13
Svaz československých výtvarných umělců je souhrnným označením několika různých subjektů,
které působily na celém území Československé republiky - ČSR (od r. 1960 Československé socialistické
republiky - ČSSR, od r. 1968 Československé federativní republiky - ČSFR). Jednotné svazy byly tvořeny
akčními výbory národní fronty (1948). Ústřední svaz československých výtvarných umělců, který vznikl po
komunistickém převratu (1948 - 1956) sjednotil členy různých uměleckých spolků. V době jeho působení byl
vydán zákon o autorském právu (1953) obsahující uplatněním sovětského vzoru i ustanovení o kulturních
fondech. A tyto fondy pak v letech 1954 až 1956 pohltily spolkový majetek. V roce 1956 vznikly jako protějšek
jednoho uměleckého fondu pro umění výtvarné i architekturu (Český fond výtvarných umění - ČFVU) dva
umělecké svazy - Svaz československých výtvarných umělců a Svaz architektů. Oba svazy ovládaly fond svými
členy tak, že navrhovaly státu vedení fondu (výbor) a obsazovaly později se rozvíjející soustavu uměleckých
komisí. Brůza, O., Stručně o organizační struktuře výtvarného života, 2010, dostupné z http://www.uvucr.cz/
archiv/pravni_predchudci_uvucr.html, vyhledáno dne 23. 7. 2011.
14
Členství ve svazu bylo předpokladem tvorby v tzv. svobodném povolání.
15
Do roku 1952.
16
Členy družstva mohli být všichni členové Svazu československých umělců. Jeho úkolem byl
především výhradní prodej a nákup uměleckých děl, měl se angažovat v oblasti výstavnictví a být publikačně
činný. Organizoval a ovládal prodej výtvarného materiálu. Měl se angažovat i v oblasti spolupráce výroby
s výtvarníky, organizovat a řídit práci výrobních podniků. Jeho úkolem bylo nakupovat a prodávat práce
malířů, sochařů, grafiků, architektů. Administrativa, dílny a čtyři pražské prodejny družstva Tvar byly v roce
1954 včleněny do Českého fondu výtvarného umění (ČSFVU). Zbývajících patnáct mimopražských prodejen
převzal ČFVU o rok později. Fond prodejny a dílny v následujících letech provozoval pod názvem Dílo. Viz.
Faktografický sborník vývoje Ústředí vývoj uměleckých řemesel v letech 1952 a 1972, Praha 1974, nepag.
17
Zaměřoval se také na informování o obrovských výstavách, jako byly např. Výtvarná úroda I. a II. a
Přehlídky československého výtvarného umění, které se pravidelně konaly v Jízdárně Pražského hradu a které
měly demonstrovat úspěchy umělecké činnosti pod jejich vedením. Časopis byl vydávaný v letech 1950-1970,
dále 1990-1996.
18
Vydávaný mezi lety 1952 - 1971.
19
Vydávaný mezi lety 1948 – 1971.
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svých článcích věnovali J.Raban, L.Vachtová, do Výtvarné práce psali J.Padrta, E.Petrová,
L.Novák, J.Šetlík, P.Wittlich, J.Krása a zejména M.Lamač.20
Zde bych podotkla, že vznik a budování svazu podporovala po únorovém převratu
řada avantgardních a moderních umělců a teoretiků. Utopické a optimistické vidění budoucnosti umění i vývoje společnosti souviselo s avantgardním viděním a ztvárněním
světa. Ve společnosti poznamenané světovou válkou se objevily touhy po lepším světě a
tato idealizující tendence vedla až ke ztotožnění se s režimem.21 Alespoň na určité období
souhlasili s komunistickým programem, vstoupili do jeho služeb a využili jej k prosazení svých názorů.22 Později ale stalinská podoba socialistického realismu přestala být pro
většinu českých umělců přijatelná. Silná izolace našeho umění vedla ke ztrátě kontinuity,
mizela rozmanitost. Na veřejnost se dostávala jen tvorba oficiální a proto mnoho z progresivních umělců, pokud nechtěli sloužit režimu, odcházelo nebo bylo nuceno odcházet
do soukromí svých ateliérů a tvořit tzv. „do šuplíku“. Léta padesátá jsou díky tomu líčena
jako šedá, jako období obratu umělců do svého nitra, období prázdnoty, apatie, osamělosti
či melancholie, ale nelze tyto tendence paušalizovat. Postupem času lze totiž i z oficiálního
umění padesátých let vyčíst určité náznaky „prosakování“ moderního umění či spíše jeho
prvků do socialistického realismu.23 V porovnání k letům šedesátým, především po vzniku
tzv. „bruselského stylu“ a obratu k jasnější barevnosti a uhlazenějším formám, je to však jen
lehounký závan rebelie proti oficiální doktríně. To potvrdila i Marie Klimešová ve výstavním
projektu Roky ve dnech. V kapitole Totální a jiné realismy např. uvádí, že odmítavý postoj
k ideologii byl prezentován dříve, než bylo doposud známo.24 V návaznosti k tomu bych
zde ráda vyvrátila další vžitý mýtus o tom, že vývoj umění po 2. světové válce v zahraničí
nebyl u nás znám. Určité skulinky se objevily i v trhlinách diktátu socialistického realismu.
Člověk, který žil v hlavním městě a zajímal se o umění, zcela neinformován určitě nebyl.25
Jak mi v osobních rozhovorech potvrdili někteří upřímní výtvarníci, přístup k informacím
o nejnovějších trendech světového umění možný byl. Existovalo několik zdrojů, které in20
Od roku 1957 byl řídícím redaktorem.
21
K socialismu se po válce hlásil také teoretik Jindřich Chalupecký. Viděl v něm možnost překonání
staré, nespravedlivé, na konzum orientované společnosti, která „ztratila svůj duchovní smysl.“ K socialistickému
realismu se po svém hlásili a počátkem padesátých let se k němu aktivně připojili i bývalí členové skupiny
Sedm v říjnu nebo členové Skupiny 42.
22
Sociální cítění i levicové orientace byly vlastní avantgardním i moderním umělcům, i když se jednalo
spíše o osobní postoj, než charakter tvorby.
23
Lze si často klást otázku, o čem postupné akceptování modernismu v padesátých letech vůbec svědčí:
zdali více vypovídá o tvůrcích samotných, anebo o institucích, které nad uměním de facto vládly. Viz. Petišková,
T., Československý socialistický realismus 1948-1958, in: (pozn. 10), s. 385.
24
Už v roce 1950 Zbyněk Sekal představil svůj postoj v manifestu Doslov aneb Abdikace. Podporu
mu vyjádřilo mnoho umělců, kteří stejně jako on odmítali socialistický realismus a hledali vlastní postoj k
reálnému zobrazení své přítomnosti. Začaly se v jejich tvorbě objevovat abstraktivistické tendence, jako výraz
vzdoru či existenciální výpovědi. K manifestu se hlásili i další mladí tvůrci, z výtvarníků kromě Z. Sekala i
M. Medek a V. Boudník, z literátů B. Hrabal, E. Bondy a J. Krejcarová. Klimešová, M., (pozn. 3), s. 17, in:
Sekal, Z., Abdikace, in: Ševčík, J., - Morganová, P., - Dušková, D., (eds.), České umění 1938-1989. Programy
/ kritické texty / dokumenty, Praha 2001, s. 219.
25
Až do roku 1948 byly časopisy a katalogy výstav z Velké Británie, Francie, Španělska a USA, kde
především tento druh abstrakce vznikal, k dispozici v odborných knihovnách.
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formace o uměleckém vývoji na západě poskytovaly. Nejčastějším zdrojem byla možnost
vypůjčit si literaturu v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea26, nebo navštívit galerii ve
Voršilské ulici. Mezi nejdůležitější periodika patřily časopisy Graphis, Domus, Studio, francouzské komunistické Letters françaises, italský Vie nuove, polský Projekt. 27 V šedesátých
letech pak situace dovolila i snadnější cestování a opřeme-li se opět o svědectví současníků,
vidět takovou inspirativní výstavu pro výtvarníky znamenalo ještě větší zklamání. U nás
nebylo možné něco takového prezentovat veřejně.
Od roku 1958, kdy se poněkud uvolnila situace, k nám začaly pronikat další tiskoviny. Mladí umělci z nich čerpali sice poněkud zkreslenou představu, ale měli k dispozici
alespoň nějaké informace o podobě současných moderních uměleckých tendencích. Dalším
z iniciačních momentů byla možnost, i když ne všem dostupná, shlédnout v roce 1958
na Expo v Bruselu výstavu Padesát let moderního umění. Přinesla našim návštěvníkům
množnost dostat se do kontaktu s uměleckým vývojem od impresionismu až k soudobým
tendencím nefigurativního umění a shlédnout tak kolekci, kterou u nás tehdy neměli možnost
nikde vidět.28
V období „tání“ i v našem dobovém tisku nacházíme mnohem svěžejší články, i
když stále s výrazným sovětským vlivem. Důkazem mohou být např. teoretické a diskusní
příspěvky na stránkách Výtvarné práce 29 nebo ve Výtvarném umění.

II.1.1. Situace v užitém umění
Jen málo komu se tehdy podařilo se svou moderní tvorbou beztrestně vystoupit na
veřejnosti. Únikem jim tedy bylo, na první pohled nenápadné a pro cenzuru nijak důležité, veřejností
však přece jen přijímané a snadno dostupné, užité umění.30 To umožnilo předkládat publiku nové
myšlenky a uplatnění svého nekonformního uměleckého postoje, který tak byl snadněji přijímán.
26
Viz. také Koblasa, J., Zpráva o padesátých, in: Informel  - sborník sympozia Akademie výtvarných umění,
Praha 1991, s. 15. „V knihovně Umprum muzea, jejímž častým hostem jsem tou dobou – už kvůli možnosti číst si v
teple – býval, měli k vypůjčení jeden jediný západní časopis – švýcarský Graphis. V něm byly občas publikovány
reprodukce obrazů a soch současného západního umění. Fontana – Vedova – Tàpies – Dubuffet – Tingueli …
Reprodukce sice byly velikosti poštovních známek, ale čišela z nich novost, příbuzenství pocitu a cosi, co nám bylo,
třebaže vzdálené, blízké, čemu jsme rozuměli a co jsme chápali – tím směrem, v tu stranu: to je realismus naší doby.“
27
Obecně ve srovnání tehdejších poměrů na naší a polské umělecké scéně, nalezneme zásadní rozdílnost.
Nejlépe ji ilustruje příklad polského časopisu Przegląd artystyczny, který také knihovna muzea odebírala. Od
poloviny 50. let sledoval vývoj poválečného světového umění. Polští umělci tak měli mnohem snazší přístup k
informacím a umožňoval jim orientaci v avantgardním hnutí v oblasti nefigurativní tvorby.
28
Viz. také Lahoda, V., Bruselský styl mezi „vysokým“ a „nízkým“, in: Skálová, V., – Kramerová,
D.,(eds.) Bruselský sen, Praha - 2008, s. 340.
29
Do vedení redakce nastoupil Dušan Šindelář a pod jeho vedením se změnil obsah časopisu. Začal přinášet
více informací o avantgardních postavách české kultury. Články se týkaly významných oficiálních výstav, stavu
současného českého výtvarného umění, témat vztahu obsahu a formy, typičnosti v umění, přehodnocení významu
impresionismu, kubismu a expresionismu atd. Např. A.Hoffemister publikuje rozsáhlý text věnovaný tradici
východní kaligrafie a jejímu vlivu na západní umělce, kde uvádí jména J.Wolse, H.Hartunga, G.Mathieu, J.Miróa.
30
Viz. také Ševčík, J., - Morganová, P., - Dušková, D.,(eds.) České umění 1938-1989-programy-kritické
texty-dokumenty. Praha 2001, s. 145.
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Prozkoumáme-li užité umění padesátých a šedesátých let u nás, nalezneme možná
až šokující abstraktní styl, který byl doslova charakteristický pro dezény domácího textilu,
lamp, stolků, sedaček, ale i dekorativních artefaktů v interiéru i ve veřejných prostorech.
Jak ještě bude dále podrobněji popsáno, lze zde nalézt určité paralely k uměleckému vývoji
v zahraničí ze stejného časového úseku, ať už se jedná o avantgardu, existencialismus, surrealismus, informel, novou figuraci nebo tendence inklinující k existencialismu. Jak je vůbec
možné že se zde abstrakce, přes veškeré zákazy ze strany politických funkcionářů, vyvinula?
Tento paradox, že ve sféře užité tvorby tehdy vznikalo něco, co v socialistické zemi
vlastně být nesmělo, považuji za důležitý fakt, zasluhující si naši pozornost.

II.1.2. Situace v textilním průmyslu
Formování společnosti a tedy i kultury tehdy silně ovlivnila hospodářská situace.
Po únorovém převratu došlo k totální proměně tehdejší hospodářské struktury. Na našem
území byla veškerá pozornost upřena na těžký a zbrojní průmysl. Spotřební průmysl hluboce
upadal a s ním i design (nábytek, spotřební předměty, textilie, oděvní průmysl).
Proto musela být znovu z oficiálních míst vyvinuta snaha o jejich obnovení. Byl zformován program tvorby tzv. životního slohu, na kterém se mělo podílet právě užité umění,
jež navrhovali i vytvářeli renomovaní odborníci. Situace si žádala zapojení výtvarníků do
průmyslu. Z počátku se v tomto ohledu angažovalo mnoho osobností, o kterých se ještě
zmíníme dále. Můžeme však už teď předeslat, že se sem uchýlili také proto, že pravidla pro
posuzování produktů užitého umění, jelikož se jednalo o „pouhý dekorativní doplněk“ interiéru, nebyla tak přísná. Z dostupných dobových materiálů i výpovědí pamětníků je patrné,
že umělecká cenzura na toto odvětví umění tolik nezaměřovala svoji pozornost a nehledala
zde nic politicky závadného. Umělci proto měli „volnější ruce“ pro vlastní projev. Mohli
se tak, vedle klasických návrhů a vzorů, objevit alternativní přístupy těžící z abstraktního
umění.
K našemu tématu bude důležité prozkoumat situaci v oblasti textilního průmyslu. I
zde došlo již po druhé světové válce k velkým změnám.31 Na roky 1949-1953 byl vyhlášen
první pětiletý plán, jehož obsahem měla být zejména přestavba hospodářství, především
průmyslu. Prioritou plánu bylo vytvoření podmínek pro růst životní a kulturní úrovně lidu,
zlepšení zásobování obyvatelstva spotřebním zbožím, to znamená i textilními výrobky.
Důsledky studené války ale tento plán zbrzdily a v únoru 1950 vedly k opětovným úpravám
plánů. Růst textilní výroby byl až do roku 1951 poměrně rychlý, v následujícím období
se však zpomaloval a v roce 1953 došlo k jeho poklesu. Jednou z hlavních příčin byl nedostatek surovin. Problémy byly i se získáváním textilních strojů a náhradních dílů. Dalším
31
Na základě dekretu prezidenta republiky z roku 1945 byly znárodněny velké textilní podniky (s 200
– 500 zaměstnanci) a byly podřízeny přímo oborovým hlavním správám, které se staly součástí ministerstva
lehkého průmyslu.
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důvodem poklesu bylo snižování exportu textilních výrobků. Podle názoru tehdejších politiků
a národohospodářů se měl lehký průmysl zaměřit převážně na domácí odbyt. Citelným byl
nedostatek spotřebního zboží, který se vláda snažila odstranit různými usneseními. Jedním
z největších problémů poválečné textilní výroby v českých zemích, byla úroveň navrhování
esteticky hodnotných textilií, nedostatek kvalifikovaných textilních návrhářů, úroveň jejich
odborných znalostí a kvalita jejich přípravy ve školách. Za tímto účelem byl v roce 1949 zřízen
národní podnik Textilní tvorba, vzorové závody a modelárny, Praha. V roce 1959 došlo k jeho
transformaci a na jeho základech byl založen Ústav oděvní a bytové kultury (ÚBOK), který
také figuroval jako spojující článek mezi výtvarníky a průmyslem. V jeho institucích vzniklo
mnoho pokrokových návrhů, bohužel jejich průmyslová realizace většinou zůstala u prototypů.
Ve velkých sériích tehdy bylo produkováno pouze zboží, které vyráběly průmyslové podniky
a které bylo průměrné kvality.
Politicko-ekonomická situace je mezi lety 1959 – 1965 obdobím zpětné decentralizace. Pětileté plány bylo velmi těžké uskutečňovat, chyběly zdroje pro další růst a ten začal
stagnovat. Jistou náhradou měly být výzkum nových materiálů, mechanizace a automatizace
průmyslu. Stále ale přetrvával zájem o zajištění nepřetržitého růstu životní úrovně lidu. Už
kolem roku 1958 se do popředí dostal úkol rozšířit bytovou výstavbu a s tím související vybavení bytů,32 mimo jiné rovněž vhodnými podlahovými krytinami a bytovými textiliemi. Bytová výstavba se tak stala hlavním objednavatelem produktů užitého umění, do nichž se právě
abstrakce „nenápadně“ infiltrovala.

II.2. ABSTRAKCE – VOLNÉ UMĚNÍ A UŽITÉ UMĚNÍ
Chceme-li zde pracovat s termínem abstraktního umění, bude se nám na mysl vkrádat
otázka, co to vůbec abstrakce znamená a jak ji definovat. Tento problematický pojem zahrnuje
do jedné skupiny velmi odlišné styly a unifikuje celou řadu osobností, z nichž každá usilovala
o jedinečnost. Existuje neskutečně mnoho přístupů a definic, co to abstraktní umění je a kdy a
kde se abstrakce objevuje. Ovšem každý z nich je velmi zúžený a ne příliš přesný. Přiklánět se
pak k určitému přístupu znamená opomíjet ostatní. Věnovat se tomuto problému v celé jeho
šíři, by znamenalo změnit koncepci a obsah celé této práce, resp. ji celou věnovat jenom pojmu
či definici abstraktního umění. Proto se jeho výkladem dopodrobna zabývat nemůžeme.
Další problematickou rovinu objevíme, pokud se zaměříme na rozpor přístupu k abstrakci dnes a jak se na tento pojem dívala současnost (myšleno tedy období 50. a 60. let u nás).
Z dobového pohledu připomeňme, že se tehdy mluvilo spíše o abstrahování, než abstrakci jako
takové.33
32
Vázla ale dostupnost a pestrost zboží. Způsobil to i tlak na rychlost a objem produkce výrobků, který
vedl i k opotřebení a zastarávání vybavení textilních továren.
33
To nejlépe ilustruje text J.Chalupeckého: „Realismus přece není žádným opakem abstrakce: abstrakce je v logice, v matematice, ve vědách vůbec něco velmi reálného, ba dokonce reálnějšího než jevová realita
sama(…)Protikladem k „abstrakci“ je „konkrétnost“ – ale oboje, abstraktní i konkrétní je reálné“. Chalupecký, J., Co je to abstrakce, Výtvarná práce XII, 1964, č. 1, s. 1.
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II.2.1. Projevy abstrakce ve volném umění
Osobnosti, které se vzepřely bezvýrazné oficiální produkci, byly hodnoceny jako
jakási persona non grata a neexistovala možnost prezentovat jejich práce veřejně. Tehdejší
západní umění a tendence jemu blízké, byly v prizmatu socialistické ideologie hodnoceny jako nevhodné. Především pro jeho nereálnost, deformování reality a formalismus bylo
kvalifikováno jako „prohnilé buržoazní umění“. Netýkalo se to však jenom abstraktních
tendencí, ale i např. kubismu, který také deformuje skutečnost.34 Jak už ale bylo řečeno, i u
nás se pomaličku, pod tíživou vrstvou objevil kvas moderních neoavantgardních směrů, ale
jejich cesta k divákům byla mnohem složitější, než v zahraničí.35
Mezi naše nejznámější autory, kteří mohli určitým způsobem fungovat
jako zdrojoví zástupci abstrakce, patřili František Kupka, nebo František Foltýn, kteří
měli zkušenost se skupinami Cercle et carré a následně Abstraction Création. Docházelo
k přehodnocování artificialismu s jeho propojením se se surrealismem. Můžeme říci, že
většina autorů tehdy k abstrakci dospěla postupným zjednodušováním reálných prvků.
Po polovině padesátých let se u nás dostávala do obliby vlna abstraktního expresionismu a tachismus. Na našem území se tehdy vyvíjely oba hlavní proudy abstraktního
umění, i když měly poněkud pozdější nástup na scénu, než v umění západním. Myslíme tím
principy gestického typu36 a geometrický.37 Oběma ale chyběl jakýkoliv jasněji formulovaný
program.
Intenzivní vliv na vývoj umění byl hlavně v blízkosti silných uměleckých osobností, které dokázaly svými postoji, názory i přístupy k umění a tvorbě vůbec, formovat
celou generaci výtvarníků. V jejich okruhu existovalo tolerantní a inspirativní klima. Velmi
uznávanou osobností byl už v první polovině 50. let básník Jiří Kolář. Zajímal se o tvorbu
mladých autorů a velmi je podporoval, podobně jako jeho kolega, Vladimír Boudník. Vedle nich nezapomeňme na Václava Bartovského, Josef Kaplického, Jana Kotíka, Mikuláše
Medka, Josefa Istlera a další, kolem nichž se vytvářely okruhy mladých.38 Významnou

34
Pozitivně byl v tomto směru brán snad jenom P.Picasso (člen komunistické strany) a jeho díla ze
čtyřicátých a padesátých let.
35
Na západě byla snaha avantgardní směry překonávat, nejlépe rozvojem abstrakce, naopak u nás byl
tento přístup brán s rezervou.
36
Skupinu tvořící abstrakci spíše gestickou, založenou na práci s hmotou materiálu, tvoří např. Tomalík,
Málek, Beran, Sion, Janoušek, Janoušková, subtilnějším zpracováním materiálu se vyčleňuje Koblasa. Viz.
Kyzourová, I., Na okraj výstav Český informel – průkopníci abstrakce v letech 1957- 1964, (pozn. 26), s. 41.
37
Geometrické východisko vždy nelze ztotožnit s abstrakcí, ale radikální výtvarná stylizace se zde
vyvíjí téměř paralelně s evropským uměním. Sem I. Kyzourová řadí skupinu autorů inklinujících k proudu
geometrické tradice, ovšem nacházíme tu akcent i na materiálovou vrstevnatost malby. Geometrické osnovy
obrazce (čtverce, obdélníky, kruhy) lze nalézt zejména v dílech autorů sdružujících se kolem J.Padrty ve
skupině Křižovatka. In: (ibidem).
38
Judlová, M., (pozn. 11) s. 10.
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osobností, která již tehdy dosáhla určitého uznání, byl Jan Kotík39 nebo Václav Boštík40.
Výstava Jana Kotíka v Galerii Československého spisovatele na jaře roku 1957, 41
vzbudila mnoho pozornosti.42 Vyprovokovala silnou vlnu potřeby vyjádřit se k jeho obrazům,
k abstrahujícím tendencím a k modernímu umění vůbec. Takováto reflexe byla v dobovém
kontextu naprosto ojedinělá. Připomeňme bezprostřední reakci Jiřího Padrty, který publikoval dvoudílný článek „Umění nezobrazující a neobjektivní, jeho současný stav.“43 Na
výstavu i zmíněné texty reagoval také Luděk Novák 44 a v následujícím čísle Výtvarné
práce publikoval odezvu i Luboš Hlaváček, který obhajoval nutnost užití pojmu abstrakce
jako stylového (či názorového, směrového) označení. Zdůrazňoval, že je „kardinální omyl“
považovat abstrakci pouze za experiment, „jenž své uplatnění může najít jedině v užitém
umění, po případě jako dekorace moderní architektury, jak se domnívali Luděk Novák i Jiří
Kotalík. 45 Podle L. Hlaváčka je abstrakce „zákonitým jevem moderního umění.46
Diskuse o oprávněnosti abstrakce jako tendence, je z našeho pohledu bezvýznamná.
Pro tehdejší situaci však měla výstava a tato následná diskuze zásadní význam především
proto, že k tomuto prudkému střetu názorů došlo na stránkách oficiálního tisku. Jak potvrdil
také Karel Hetteš: „…diskuse o jeho malbě u příležitosti jeho výstavy byla zatím nejprudším
střetnutím názorů na moderní malířství, jaké jsme v posledních letech zažili.“ 47
Abstrakce měla přinášet radikální výtvarnou opozici a byla způsobem, jak
zprostředkovat autentický projev pocitů pomocí silné představivosti. Dobový pocit tehdejší
mladé generace tedy můžeme částečně vztahovat k existencialismu.48 Nechtěli malovat to,
39
(1916-2002), syn Pravoslava Kotíka, jež je v literatuře také označován jako „Abstraktivistický
dědeček.“ K jeho tvorbě viz např. Vachtová, L., Pravoslav Kotík, Praha 1965.
40
(1913-2005), svým přístupem se velmi lišil od svých tehdejších kolegů (srovnejme jeho práci spíš
s M.Rohkem) a přestože měl jednu ze svých prvních výstav také už v roce 1957, nebyla jeho tvorba pochopena
ani u otevřeně uvažujících přátel. Reakce na jeho výstavu byla opatrná, plná rozpaků, které přetrvaly až do
začátků výstavní činnosti skupiny UB 12. Se svou senzibilní malbou je považován za zástupce duchovnějšího
přístupu k abstrakci.
41
3.3. -29. 4. 1957, Výstava Jan Kotík, práce z let 1948-1956 v Galerii Československého spisovatele
v Praze se stala jednou z prvních výstav nefigurativní malby po roce 1948 v Československu.
42
Pro Kotíkovu abstrakci je typický projev rytmizace (zástupy, živly, hudba). Studoval na VŠUP a
padesátých a šedesátých letech se věnoval užité tvorbě. Příkladem může být jeho vitráž na Expo 58 v Bruselu,
návrhy skleněných předmětů atd.
43
Padrta, J., Umění nezobrazující a neobjektivní, jeho současný stav, Výtvarné umění, 1957, č. 4., s. 5.,
Mezi jeho další texty vztahující se k obdobnému tématu patří „Nová formálnost a obsahovost v obrazech Jana
Kotíka.“ Viz. Padrta, J., Nová formálnost a obsahovost v obrazech Jana Kotíka, Výtvarná práce XIV, 1966 čís. 5,
s.4-5. Nebo také text v Literárních listech v roce 1968. Padrta J., Jan Kotík, Literární listy 4.7 1968, in: Jan Kotík,
Obrazy 1939-1969, (kat. výst.), Galerie umění Karlovy Vary, Východočeská galerie Pardubice 1991, s. 11.
44
Který upozorňuje na celý „kaleidoskop vlivů“ a „zkonvenčnělou abecedu moderního umění“.
Cení si „charakternost“ s níž malíř „hájí své přesvědčení“ ale tu vidí spíš v odvaze vystoupit s tak dobově
spornými pracemi na veřejné výstavě. Novák L., K výstavě Jan Kotíka, Výtvarná práce V, 1957, č. 8, s. 10.
45
Odkazoval se na článek Kotalík, J., Glosy o malířství na pražských výstavách, Literární noviny, 1957,
č. 17, s. 4-5. Tato citace: Novák L., K výstavě Jan Kotíka, Výtvarná práce V, 1957, č. 8, s. 10.
46
Hlaváček, L.,, Ještě o Janu Kotíkovi, Výtvarná práce V, 1957, č. 10, s. 6.
47
Hetteš, K., Jan Kotík, neboli snažení o současný výtvarný projev, Tvar IX, 1957, č. 3, s. 90.
48
Zbyněk Beran se k tomu vyjadřuje: „žádné boření, žádná gesta, ale belhání s mnohými břemeny.
To bylo naše pojetí tradice. Sartrův existencionalismus byl pro nás přílišnou zátěží. Zázrakem magie velkého
umění k nám nejvíce mluvili Camus, Kafka a Samuel Beckett.“ Beran, Z., Zpráva k sympoziu konanému při
příležitosti výstav, (pozn. 26), s. 19.
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co je vidět, ale to co je v jejich mysli. Umožňovali tak vstup do jejich vnitřních osobních
pocitů přes volné asociace, obvykle v monochromním podání. Za zmínku určitě stojí i
jejich pozdější obrat od abstrakce zpět k figuraci, kterého se chopili se stejným zaujetím.
„Na rozdíl od malířů abstraktního expresionismu, francouzského a německého informelu,
ale i umělců, kteří se bez výkyvů abstrakci věnovali celý život, mnozí z českého informelu –
který byl vlastně importován – záhy zjistili, že mají potřebu vyprávět opravdový příběh, jež
má hloubku a často i epickou šíři, a přešli nebo se vrátili zpět k figuraci.“49
K průlomovým počinům musíme přiřadit i uspořádání některých dalších výstav.
Jednou z prvních se stala výstava Zakladatelé moderního českého umění50 uspořádaná v
roce 1957 v Brně a 1958 v Praze51, která měla doslova manifestační význam. Tím, že ukázala
počátky avantgardy, podnítila další rozvoj výtvarných tendencí i mimo socialistický realismus. Diváci mohli vidět průřez českým moderním uměním od dob skupiny Osmy v takové
ucelenější koncepci u nás poprvé. V tisku však výstava nebyla hodnocena příliš kladně.
Jiří Kotalík píše: „Pojem modernosti, který čteme v názvu i katalogu výstavy (…)patří dnes
k zaklínadlům, jejichž přesný a závazný smysl uniká.52
V roce 1958 se pak v Domě umění města Brna53 a Domě pánů z Poděbrad v Brně 54
uskutečnila výstava Umění mladých výtvarníků Československa 1958, která také vzbudila značný
odpor. Nebylo ji tedy možné přenést do Prahy, ani do Rychnova nad Kněžnou, dalšího živého
centra tehdejších modernistických tendencí. Za nejzásadnější počin padesátých let, navazující
na předválečný modernismus a uvolňující poměry následujícího období, bývá považována
výtvarná realizace československé prezentace na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu, o
které ještě budeme hovořit dále. Z šedesátých let vyzdvihněme výstavy Realizace55, Jaro
196256 nebo Výstavu českého umění 20. století,57 která už byla doplněna i o zapůjčenou
tvorbu mladých autorů. Na stránky tisku kromě recenzí na tyto výstavy už pronikalo i více
informací o poválečném světovém umění, které byly legitimně doprovázeny reprodukcemi.
Naprosto příznačně může charakter tehdejší klasifikace abstraktního umění vykreslit porovnání hodnocení abstrakce v článku J.Chalupeckého a jeho kolegy L.Klivara. L.Klivar, má-li
se vyjádřit k abstraktnímu umění, cituje knihu bulharského teoretika Atanase Stojkova „Kritika
na  abstraktnoto izkustvo i negovite teorii (Kritika abstraktního umění a jeho teorií).58 Na
jejím základě odsuzuje: „…povrchní názory spokojující se s tím, že abstrakce a abstrahování
jsou vlastní veškerému umění, jako jsou vlastní vědě.“59
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Primus, Z., Umění je abstrakce, česká vizuální kultura 60. let, České Budějovice 2003, s. 11.
6.10. - 3. 11. 1957 v Domě umění města Brna, v koncepci Miroslava Lamače a Jiřího Padrty.
V Jízdárně Pražského hradu.
Kotalík, J., O české moderní umění, Literární noviny, 1957, č. 17, s. 6.
18.5. -29. 6. 1958.
25.5. -29. 6. 1958.
Uskutečněna v roce 1961 ve Špálově galerii.
Uskutečněna v roce 1962 v Mánesu.
Uskutečněná v roce1963 v Alšově jihočeské galerii.
Jak v článku uvádí, vydaná sofijským nakladatelstvím Věda a umění v roce 1963.
Klivar ,L., Nová studie o abstraktním umění, Výtvarná práce XII, 1964, č. 2, s. 8 - 9.
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Jindřich Chalupecký, je v článku Jiné umění ve svých názorech odlišný. Pro obhajobu abstraktivistických tendencí si bere na pomoc srovnání resp. spojování nezobrazivých prvků
s realitou resp. skutečností, kterou je podle něj možné nalézt i ve strukturálních obrazech
J.Dubufetta nebo H.Hartunga. Tyto „fantastické, ireální a nikým nevídané obrazy l´art brut“
obhajuje jako „hluboce pravdivé, stejně jako by byly realistické.“ Tvrdí, že např. J.Wollsovi:
„nejde o nic jiného, než znova objevit onen nekonečný vesmír, který se rozprostírá za tvary
našeho světa.“ V obhajobě těchto tendencí zachází tak daleko, že odlišuje informelní tendence „od dekorativní abstrakce, která zaplavuje výstavy po celém světě.“  Dále ji odsuzuje:
„tato abstrakce využívá formálních novostí moderního umění, neuráží, nešokuje, neplete
se do života, jenom zdobí. (…)Tato abstrakce je pouhým fenoménem estetiky.“ Vyzdvihuje
dílo M.Rothka, informel, tachismus, action painting a staví se na stranu Michael Tàpiese,
který v souvislosti s těmito tendencemi razil označení L´art nature. „Abstrakce? Realismus? Tudy hranice nevede. Vede mezi zájmem o skutečnost a lhostejnosti k ní. Pak už je to
jedno, jestli se někdo snaží zachytit „věrně“ optickou podobu předmětu – což je poměrně
vzácné – nebo jestli používá víceméně konvenčního pseudorealistického schématu, aby na
něm mohl „svobodně“ uplatňovat svou malířskou fantazii a dovednost – což je dnes případ
nejčastější.“60
Polemika nad pojmy co vlastně abstrakce je a co znamená nefigurativní tvorba, se
objevila i v šedesátých letech. Luděk Novák se ve Výtvarné práci vztahuje k odlišování
pojmů nefigurativní tvorba a abstraktivismus61 a snaží se existenci abstrakce obhájit:
„Sporným problémem však je, zda v oblasti volného umění (tj. umění, které se nespokojuje jen s elementárními dekorativními funkcemi) všechny projevy, které přímo nespojují
jednotlivé jevy vnějšího světa, možno klasifikovat jako projevy subjektivismu, nebo zda
nefigurativní tvorba tu vytvořila samostatný umělecký druh, určitý nový žánr, v jehož rámci
se může realizovat tvorba hodnotná i nehodnotná, umělecky pravdivá i nepravdivá.“62Aby
tento text obstál v tisku, přispěchá si vypomoci se Stalinovými Filosofickými sešity, z nichž
cituje“ „příroda je právě tak konkrétní jako abstraktní“. Z toho pak nadále vyvozuje, že:
„je-li příroda tak konkrétní jako abstraktní, znamená to, že skutečné umění vždycky muselo
zachycovat obojí její tvář.“  Dále pak v abstraktivismu hledá projev vývoje umění do budoucna, které samozřejmě musí mít “protimarxistický charakter.“
60
Chalupecký, J., Jiné umění, Výtvarná práce, XII, 1964, č. 4 –5, s. 8 – 9.
61
„Vyjděme nejprve ze specifikace dvou pojmů, které se často směšují, totiž odlišení termínu nefigurativní
tvorba a abstraktivismus. Je všeobecně známé, že malířství (nemluvě již o architektuře a hudbě) v některých
svých druzích nepoužívá prostředků přímého zobrazení jevů viditelného světa. Dekorativní umění od pravěku,
přes antiku po dnešek pracuje s určitými formami nefigurativní povahy. Přitom abstraktní ornament složitými
pouty souvisí se slohem, který si jej vytvořil, a je tedy v nejširším slova smyslu odrazem historické epochy, ve
které vznikl. Je zřejmé, že abstraktivismus a nefigurativní tvorba není jedno a totéž.“ Zajímavé také je sledovat,
jak hodnotí některé významné zástupce určitých tendencí, např. P.Picassa klasifikuje jako umění dramatické
transformace skutečnosti, F.Legéra jako umění konstruktivně monumentální, M.Ernsta jako imaginativní tvorbu
nebo popisuje tvorbu lyrickou, kam řadí díla J. Čapka, F.Tichého, či J.Zrzavého. Surrealismus klasifikuje jako
konkrétní směr, hnutí, estetickou ideologii, kterou nelze zaměňovat s imaginativním uměním. Teprve pak se
pomalu dopracovává k nefigurativnímu umění, který přiřazuje k roku 1910 a tvorbě V. Kandinského. Odlišuje
jej však stále od tzv. abstraktivismu.
62
Novák L., Filosofie a výtvarné umění aneb konkrétně o abstraktivismu, Výtvarná práce XI, 1963, č.13–14, s. 7.
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II.2.2. Ornament a jeho cesta k abstraktnímu dekoru v textilu
„Koberec, závěs se tu stává nositelem výtvarného záměru stejně původního a
osobitého, jako kdyby šlo o obraz.“63
Otázka ornamentu, dekorování a užití dezénu v textiliích nás provází v celé této
práci, proto si zde dovolíme přiblížit náš přístup k těmto širším pojmům.
Z obecnějšího hlediska je důležité přiblížit význam slov vzorování, ornament a dekor. Vycházíme zde z obecné definice, která tvrdí, že dekor je soubor určitých plošných nebo
prostorových prvků, které jsou volně uspořádány nebo jsou k sobě vázány podle nějakého
klíče. Účelem dekoru je estetické doplnění svého nositele. Ornament je už dekor uspořádaný
podle určitého řádu. Jeho funkcí bylo především zdobit.64 Podle toho, jaké prvky jsou použity,
rozdělujeme je na abstraktní geometrické a konkrétní - rostlinné, živočišné, figurální nebo
volné, které vznikají stylizací něčeho reálného.
V této práci nás budou zajímat vysoce stylizované, geometrické a abstraktní vzory,
velmi oblíbené především v šedesátých letech, ale i méně stylizované záležitosti, vycházející
např. z lidového umění, oblíbené spíše v letech padesátých.
V rámci bytových textilií i dekoračních a šatových látek je důraz kladen nejen na dekor či ornament jako takový, ale i s ohledem na jeho umístění, barevnost a měřítko, jež může
ovlivňovat i jeho tvar. Velký rozdíl je v použití vzoru na látku určenou k dekoraci interiéru,
kde je třeba brát ohled na další vybavení bytu, nebo na potahovou látku, která obepíná tvar
nábytku. 65 Vzor na látce, která je určena k šití oděvů, musí respektovat proporce lidského
těla atd. Této problematice se věnovalo mnoho článků v dobových periodikách vztahujícím se
k textilu a oděvnímu designu. Na stránkách tisku se z tématu, jak tyto produkty vzorovat, stala
živá diskuze. Připomeňme literaturu vydávanou ÚBOKem,66 teoretickou práci A. Kybala, J.
Chalupeckého, K. Lapky, nebo J.Vohánky, aj.
Výchozím pro tyto úvahy je fakt, že důležitým zákazníkem nebo spíše odběratelem
byla architektura, tehdy chápaná jako jakýsi gesamtkunstwerk.67 Koncem padesátých let se
přístup uplatnil v dekorování interiérů nově zakládaných sídlišť. Připomeňme například v tomto směru velmi výrazný počin spolupráce výtvarníků s architekty, projekt Invalidovna.68
63
Chalupecký, J., Vývoj bytových textilií, Praha 1965, s. 33.
64
Z latinského ornare = zdobit.
65
Drobný ornament může velké plochy zvětšovat, větší prvky pak prostor opticky zmenší.
66
Čechová, Z., Barevné řešení soudobého interiéru, Praha 1984, Hejzlar, J., Barvy a vzory závěsových textilií, Praha
1969,Hejzlar, J., O textilním dezénu, Praha 1979, Chalupecký, J., Vývoj bytových textilií, Praha 1965, Jarošová, H., Funkce
oděvu -  otázky estetického hodnocení, Praha 1980,Karasová, D., Hlavní směry historického vývoje kovového nábytku, Praha
1984, Kittrichová, E., Kuchyně : perspektivní vývoj a studie kuchyňského pracoviště , Praha 1962, Klivar, M.,Význam estetiky
v průmyslovém designu, Praha 1981,kol. autorů, Historie vzorování textilií – aplikace do současnosti, Praha 1975, Pánková,
M., Vývoj ornamentu, Praha 1965, Riegl, D., Vlněné tkaniny : původ a vývoj jejich názvů, Praha 1983, Riegl, D., Vlněné
tkaniny původy vývoj jejich názvů, Praha 1983,Vokáčová, V., Užité umění 20. století, Praha 1966 a mnoho dalších.
67
Jednotné umělecké dílo jako syntéza všech druhů umění.
68
Jedná se o společný úkol zaměstnanců ÚBOKu, tzv. Experiment Invalidovna, kdy začátkem šedesátých
let měli kompletně vyřešit možnosti zařizování bytů na nových panelových sídlištích. Na řešení interiérů se
podíleli architekti Emanuela Kittrichová, Eva Hrůzová, Karel Koželka, Ivan Nedoma, Oldřich Skalík, Jaroslav
Horný a Miroslav Janouš, spolupracovali s textilními výtvarníky Jaroslavou Hruškovou, Olgou Karlíkovou,
Zorou Smetanovou, Jiřím Mrázkem, Františkem Raušem a Věrou Drnkovou-Zářeckou.
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Při debatě nad vybavovením bytů vhodnými textiliemi bylo vždy zdůrazňováno
zlepšení a obohacení kompozice, barevnost a možnost použití tohoto dekoru v rozličných
interiérech. Umělci přistupovali k experimentům s materiály, využívali různé tkalcovské
efekty, uplatňovali reminiscence lidových tištěných tkanin i nepředmětné vzory aj. V jejich
přístupu je možné tušit návaznost na odkaz Artělu69, Svazu československého díla, Krásné
jizby nebo Družstevní práce.70 Hlasy volající po obrodě užitého umění se ale objevují už i
dříve.71
Dusná atmosféra u nás, zatlačující tehdy progresivní umělce do pozadí, dovolovala
poněkud volnější projev v užitém umění. Toto období je fakticky obdobím hledání uceleného výtvarného názoru na moderní vzor pro oděvní tkaninu. Umělci si zde nevědomky
našli přirozenou cestu, jak zveřejnit svůj svobodný výtvarný projev, který v hlavních disciplínách dovolen nebyl. Je tedy možné uvažovat tak, že se abstrakce v ornamentu v užitém
umění zrodila dříve, než abstrakce v autonomní oblasti?
Docházelo zde k mnohem svobodnějšímu přístupu v osobním sdělení umělce, který
kromě pozorování reality do návrhu včleňoval i své vnitřní psychologické stavy a vidění
světa, vyjádřené čistě abstraktními obrazy.72 Dáno to bylo také faktem, že po celá padesátá
léta je charakteristická snaha začlenit výtvarníky do navrhování průmyslových výrobků.
Návrháři byli pro tuto spolupráci speciálně školeni, ale nebylo jim kladeno tolik překážek
a požadavků na ideologizaci výrobků. V textilu se k jejich návrhům přistupovalo jenom
jako k doplňkům harmonického celku a proto i na dekorační nebo šatové látce bylo možno
aplikovat abstraktní vzor. Zásadním požadavkem, který stačilo naplnit, bylo prostřednictvím
předmětů určených do bytového interiéru masově šířit kulturu a estetizovat tak životní
prostředí. Právě proto můžeme říci, že většina takto vzniklých návrhů má nadčasovou platnost. Tento podceňovaný úsek naší historie je zapotřebí určitě vyzdvihnout, protože textil a
jeho dezény byly zásadní otázkou, kterou řešily veškeré výše zmíněné instituce, organizace
i výtvarníci. Jejich velmi vážně chápaný záměr estetizovat životní prostředí musíme dále
sledovat v oblasti dekoračního i monumentálního textilu.
V dekorování textilu se u nás objevilo několik proudů, pomineme-li tradiční osvědčené
a vždy úspěšné dezény typu kára, kostka, proužek, puntík atd., věnovali se návrháři dvěma
typům.V padesátých letech dekor obvykle čerpal z tradice a historie navrhování v lidovém umění73
nebo z čisté přírody stylizací konkrétních prvků.74 Čistě abstraktní vzory se u nás začaly
69
Také díky odkazu Marie Hoppe-Teinitzerové.
70
Např. Kotík, J., Hrách na stěnu házeti anebo o užitečnosti věcí, Praha 1969, s. 41.
71
V okruhu W. Morrise, G. Sempera, nebo hnutí Arts and Crafts v Anglii. Jejich odkaz ale nesl poněkud jiná
východiska, než jak byla chápána v padesátých a šedesátých letech u nás, především v oblasti bytového textilu.
72
Na toto téma vzniklo mnoho zajímavých studií. Vyházím zde z textu Lady Hubatové-Vackové, Tiché
revoluce uvnitř ornamentu (1880–1920), Umění, 2010, č. 5 – 6, s.403- 423, dostupné z http://www.umeni-art.
cz/cz/soubory/hubatova1.pdf. Vyhledáno dne 10. 8. 2011.
73
Pod vlivem tehdy výrazného proudu poválečné reflexe tradic lidové tvorby, folklóru nebo primitivních kultur.
74
Chalupecký, J. (pozn. 33), s. 7. „Abstraktní malířství opouští pokožku přírody, ale nikoli její
zákony. Promiňte mi to velké slovo: kosmické zákony. Abstraktní malíř dostává své „podněty“ nikoli z nějaké
x-libovolné části přírody, ale z přírody v celku, z jejích nejrůznějších projevů, jež se v něm sčítají a vedou k
dílu. Tato syntetická základna si hledá výrazový tvar pro ni nejlépe vhodný, tj.“bezpředmětný“.“ V tomto textu
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objevovat spíš až v letech šedesátých.
Zajímavé je povšimnout si, že ornament v primitivním umění znamená vlastně ornament abstraktní.75 Proti těmto typům abstrakce se u nás nikdy nezvedla vlna zákazu, na rozdíl
od umění „volného.“ Pro návrháře bytového textilu platila pravidla jiného typu. Mluvilo se
sice o absolutnosti výtvarných kvalit návrhů, ale nikdy nebyla upřesněna jejich podoba nebo
alespoň charakter. Nezávazná hra s ornamentem neměla žádné hranice, a proto se můžeme
od šedesátých let setkávat s oblíbeným motivem organických tvarů, volně vycházejících
z nových malířských směrů. Na přírodním hedvábí, na sametu i na bytových textiliích se
objevily velmi působivé vzory. Vzorování postupně směřovalo k desénům geometrického a
abstraktního charakteru v plně pokryté ploše. K dekoraci interiéru se nejpodnětněji vyjadřoval
J.Chalupecký, který apeloval na použití těchto výrazných prvků do méně zdobného prostředí.
Varoval tak před přehnaným členěním bytu, ke kterým pravděpodobně díky různým pokusům
docházelo. Pro oživení prostoru se totiž používalo nejenom výrazných vzorů, ale docházelo
i k experimentům s materiály. „Ani nezdobná hladká plocha koberce či závěsu nezůstává
dlouho prázdná. Výtvarník, který si zvykl pracovat s textilními materiály a technikami, začne
jich používat jako klasických uměleckých prostředků…Nedá se už mluvit o vzorování, ornamentice. Koberec, závěs se tu stává nositelem výtvarného záměru stejně původního a osobitého, jako kdyby šlo o obraz.“76
Obecně ale byly abstraktní dezény akceptovány a na jejich obhajobu vystoupilo i
několik uznávaných teoretiků i výtvarníků77„… diváku je toto užité umění, byť i oděno formou
nejabstraktnější, často srozumitelnější než obraz řešící otázky podobné(…) Sebeabstraktnější
způsob vyjádření (v užitém umění - pozn. J.M.) bude opravdový a nesamoúčelný.“78
Také díky tomuto respektu se od přelomu padesátých a šedesátých let začínají objevovat kompozice na principech polofigurace, biomorfní abstrakce, abstraktní plošné plány
dekonstrukce, prvky op artu a na textiliích vytvářejí mimořádně hravou ornamentální plochu.
Nejprogresivnější ornamenty vznikaly na již zmíněné VŠUP, v návrzích zaměstnanců
Textilní tvorby a pozdějším ÚBOKu. Na této instituci tehdy existovalo, mimo jiné díky
J.Chalupeckému,79 velmi inspirativní klima. J.Chalupecký zde během svého působení inicioval

také připomíná díla P.Mondriana, M.Tobeye, R.Motherwella: „U všech těchto umělců se jedná o nějaký vztah
ke skutečnosti, k přírodě – radostný či bolestný, pocit plnosti skutečnosti nebo pocit ztráty skutečnosti, ale v
každém případě jim má umění sloužit jako způsob vztahování ke skutečnosti, zachovávání skutečnosti, získání
skutečnosti.“ A v závěru práce se opět táže, zda abstraktní umění zaslouží prozkoumat a ne dosuzovat: „Dost
možná, že spíše než abychom považovali „abstraktní“ umění prostě za esteismus a únik před skutečností, měli
bychom zkoumat, zda se nedostáváme k těžké otázce specifičnosti uměleckého poznávání skutečnosti.“
75
Známe jak geometrický tak florální.
76
Chalupecký J., Vývoj bytových textilií. Praha 1965, s. 33.
77
Viz. také Bohmanová, A., Nové koberce ÚBOKu, Výtvarná práce IX, 1961, č. 16, s. 6, nebo
Lamarová, M., Nové potištěné tkaniny, Výtvarná práce IX., 1961, č.20, s.5.
78
Autor uveden pod zkratkou KK: Cesty současného textilního umění, Výtvarná práce VIII, 1960, č. 9 – 10, s. 10.
79
Který zde působil od roku 1954. V letech 1959-1965, byl dokonce vedoucím teoretického oddělení.
Jak hodnotil vývoj poválečného umění a jakým způsobem obhajoval moderní abstraktní tvorbu viz. např.
Umění dnes, Praha1966.
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se svými spolupracovníky80, několik projektů k pozvednutí úrovně bytového textilu. Byl
jedním z hlavních zastánců projektování kolekcí pro vybavení celého interiéru bytu. Odmítal
figurativní rozměrné vzory, které jsou pro bytové textilie nápadné. Zvažoval dokonce, že by
v kolekcích neměly být zařazeny vůbec. V jeho koncepci proto převažovaly vzory abstraktní.81 Přestože v roce 1964 byla jím a jeho kolegy navržená kolekce a její pokusná realizace
pochválena a doporučena do výroby Ústřední výtvarnou radou, do průmyslové kolekce bylo
zařazeno kolem pěti vzorů. Chalupecký konstatuje: „Tak je z toho už jen článek do Tvaru a
tím historie zatím končí, ačkoli by tím rozhodně končit neměla.“82 Tato situace nám dokazuje, jak měli výtvarníci nesnadnou úlohu při prosazování moderních kolekcí.
Na základě vytvořených návrhů dezénů textilií pod jeho vedením pak J.Chalupecký
formuloval teorie o obsahu a zásadách budování kolekce tištěných závěsů určených do bytového interiéru.83 „Dnešní bydlení se nedá shrnout do nějakého schématu. Pokus o uniformování znamenal by tu pokus o zastavení vývoje.“ V této souvislosti apeloval na zjišťování
potřeb lidí, podle kterých se pak má ubírat návrhářství jednotlivých předmětů a na dobově
dosti opomíjenou skutečnost, totiž že by si každý měl svůj byt vybavit sám dle svého úsudku, nikoli „v podobě vzorného kulturního člověka z příslušné vzorné kulturní revue.(…)
Jaké mají být věci, kterými se lidé mají zařizovat, musíme vždy zodpovídat v množném čísle.
Nevystačíme se sebekrásnějším, sebedokonalejším, sebevyznamenanějším stolem, židlí, lampou či závěsem.(…)Je třeba uváženého množství různých stolů, židlí, lamp, a sama tato
různost musí být zastoupena v nějakých proporcích.(…)Ve výrobě (…)jde o takové množství
a takovou různost těchto výrobků, aby vznikla vyhovující průmyslová kolekce.“ 84

80
Kterými byli např. Jaroslava Hrušková, Jindřich Vašut, Jiří Mrázek, Olga Karlíková a Zora Smetanová.
81
Mezi lety 1957- 63, vytvořili výtvarníci pod jeho vedením asi 400 návrhů, přičemž asi 140 jich
bylo vyvzorováno v několikametrových kuponech v tiskařské dílně ÚBOK. Jednotlivé kupony byly často a
s úspěchem vystavovány, např. v roce 1957 na Libereckých výstavních trzích, v r. 1958 na Světové výstavě
v Bruselu a na výstavě sektorového nábytku v Praze, v r. 1959 na výstavě Olgy Karlíkové ve výstavní síni
Československého spisovatele v Praze, na výstavě Jiřího Mrázka v Alšově síni v Praze a na jejich společné
výstavě bytového textilu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně, v r. 1960 na Milánském trienále a na výstavě
ÚBOKu v Brně, dále v r. 1961 na výstavě bydlení v experimentálním domě v Praze a na výstavě Bilance
v Praze, roku 1963 pak na další výstavě Bilance v Praze a na Ostravských trzích. Viz. Chalupecký J., Tištěné
závěsy, Tvar XV, 1964, č. 9 – 10, s. 284 – 289 a LII.
82
Chalupecký, J., (ibidem.), s. LII.
83
„…má obsahovat tyto vzorové druhy: 1. Souvislé struktury, tj. vzory nepůsobící svou ornamentikou,
nýbrž výsledným barevným dojmem. Takových drobných klidných struktur je na trhu nejméně, ačkoliv se
pro zařizování prostor menších, zaplněných zařízením a hojně obývaných hodí nejlépe. Měly by v kolekci
převažovat. 2. Nepravidelně rytmizované vzory menšího měřítka ; je jich potřeba do klidného nepřeplněného
prostředí, kde působí kontrastně svou živostí. Zde se uplatní také organická ornamentika a figurativní vzory. 3.
Pravidelně rytmizované abstraktní vzory a struktury se uplatňují dekorativním působením, určitou neosobností
a zejména tím, že vnášejí do prostředí optický řád a klid. Mají proto velmi široké použití: hodí se jak do menších
a hojně zaplněných prostor bytových, tak do velkých prostor místností veřejných. 4. Rytmicky bohaté vzory
většího měřítka jsou žádoucí do velkých prostor, kde je jinak málo zařízení a kde je možnost odstupu ; mohou
zde vytvořit i výtvarnou dominantu. V místnostech malých se však mohou stát optickým rušivým živlem. Tyto
vzory mají nejužší použití, nemohou však v kolekci chybět. Převážně budou to vzory abstraktní. Figurativní
rozměrné vzory jsou tak nápadné, že asi do průmyslové kolekce vůbec nepatří.“Chalupecký, J., (pozn. 81)
84
Chalupecký, J.,(ibidem), s. 286.
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II. 3. INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT
II. 3.1. Formování prostředí a vkusu
Vážný záměr estetizovat životní prostředí se stal hlavním heslem celé námi sledované epochy. K formování vkusu spotřebitele měla dopomoci dokonalá výtvarná stránka výrobku. O tu se měli postarat výtvarníci v úzké spolupráci s výrobou. Snaha o jejich
zapojování do průmyslu a vzájemná mezioborová spolupráce byla druhým hlavním leitmotivem doby. Na jeho základě vzniklo mnoho institucí, které se zaměřovaly na výchovu
budoucích výtvarníků nebo byly jejich přímým zaměstnavatelem. Umění se mělo promítnout do celkového městského85 i krajinného prostředí a zároveň zpětně působit na člověka.86
Hlavním cílem zvyšování úrovně nejširší společnosti v jeho pracovním a bytovém prostředí,
což kromě zvýšení estetické úrovně mělo člověka kultivovat. Byla přehodnocována úloha
umění a umělce ve výrobě, vztah řemesla a technik lidového umění a průmyslové výroby.
Snaha o ideální gesamtkunstwerk, jako dokonalého propojení všech druhů umění se však
nedařila ve všech aspektech a zapojování výtvarníků do výroby se setkalo s mnoha obtížemi.
Formování vkusu a snaha o vytvoření nového dobového slohu, které se zprvopočátku projevovalo přenášením čistě výtvarných prvků do užitého umění bez ohledu na funkčnost, bylo
terčem časté kritiky. J.Kotík: „Soudobost projevu nespočívá v pouhém přejímání formového
tvarosloví, ale toto tvarosloví je výsledkem určitého úsilí, názoru, analýzy a požadavků. Není
možné aplikovat formální výrazové prvky z obrazu do koberce, neboť v obou případech jde o
zcela jiné řešení prostoru v ploše.“87 Také J.Chalupecký poupravuje náhled na volnou tvorbu
s tímto komentářem „…vývoj našeho výtvarného názoru nemá zůstat uzavřen do hranic tzv.
volného umění a teprve odtud prosakovat nepravidelně a nejistě do tvorby věcí, skládajících
náš skutečný svět.“ 88
Navrhováno a vyvíjeno bylo mnoho esteticky hodnotných výrobků, které se na
různých výstavních soutěžích, veletrzích, nebo prezentačních expozicích obvykle setkávaly
s úspěchem, k jejich realizaci ve větším měřítku ale téměř neodcházelo. „Nemůžeme se však
pouze pasivně spokojit s výraznými tvůrčími a výrobními úspěchy, kterých naši průmysloví
výtvarníci a výroba dosáhli na zahraničních a domácích výstavách. Je třeba uvést je do
života, do praxe, naší výroby a v masovém měřítku na domácí a zahraniční trh. Naši lidé po
tom plným právem volají. V tomto ohledu se nám zatím ještě mnohé nedaří. Není třeba si
zastírat, že výtvarný zásah do výroby se stále ještě neprosazuje snadno, že i velmi dobré
85
Za cílem vytvořit trvalou spolupráci mezi investory staveb a výtvarnými umělci, byl vytvořen
zákon, který ukládal, aby byla vypočítávána 1- 4 procenta z celkového rozpočtu nákladů na celou stavbu,
které měly připadnout na „výzdobu.“ Tímto se zabývá např. projekt Vetřelci a volavky. Viz.také http:// www.
vetrelciavolavky.cz/, vyhledáno dne 19. 8. 2011.
86
Problematikou architektury a výtvarného díla, umění a životního prostředí se zabýval např. Karel
Honzík. Viz. Honzík, K., Tvorba životního slohu. Stati o architektuře a užitkové tvorbě vůbec, Praha 1946.
87
Kotík, J., Hrách na stěnu házeti, aneb o užitečnosti věcí, Praha 1969, s. 139.
88
Chalupecký, J., (pozn. 76), s. 184.
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prototypy, oceněné a obdivované na výstavách zůstávají v podstatě unikáty a neprodukují se
sériově. Stále ještě, i když ne tak v masovém měřítku jako dříve, je třeba překonávat řadu
předsudků ve vzájemných vztazích výtvarníka a výroby a laxní poměr k zvyšování estetické
úrovně průmyslových výrobků a některých pracovník ve výrobě i obchodu.“ 89
Jaké instituce a jak zasáhly do tohoto kontextu, nám přiblíží několik následujících
podkapitol.

II.3.2. Vzdělávací instituce – VŠUP a textilní školy na Moravě
Pro textilní průmysl bylo důležité spolupracovat s výtvarníky ve výrobě. Hlavním
účelem bylo obstát v konkurenci v zahraničí, kam expandoval s textilní výrobou především
Centrotex, ale uspět i u domácích spotřebitelů. Aby byl levný masově vyráběný textil také
vkusný, byly do navrhování zapojovány školy i samostatní umělci. Textilní tvorba90 začala
spolupracovat hlavně s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, která vzdělávala a vychovávala mnoho významných osobností na naší tehdejší výtvarné scéně.91 Dílem to bylo dáno
také proto, že Akademie výtvarných umění byla v době okupace, podobně jako další vysoké
školy, zavřena a tak VŠUP92 soustředila všechny zájemce o studium výtvarného umění.
Škola byla založena v roce 1885 po vzoru vídeňské Uměleckoprůmyslové školy a
podle ideálů G. Sempera. Stala se první státní školou uměleckého typu v českých zemích.
Členěna byla do speciálních odborných „škol“ - architektura, sochařství, kresba, malba,
zpracování kovů, řezbářství, malba květin, textilní umění.93 Speciální škola pro textilní
umění zde vznikla až v roce 1891, nevyučovalo se na ní textilní řemeslo a práce s textilním
materiálem, ale navrhování textilních dezénů.94 Kresebné nebo malované návrhy obvykle
vznikaly stylizováním přírodních motivů. Původně žáci žádné praktické zkušenosti ve škole
ani ve výrobě nezískávali. K nim bylo přikročeno až roku 1924, kdy byla uskutečněna jedna
89
Dvorský, B., referát ke sjezdu SČSVU in: Raban, J., Sjezd SČSVU a užité umění, Tvar XI, 1960, č. 8, s. 229.
90
Viz. Textilní tvorba, č. 2, 1950. Celý časopis obsahuje několik článků o školách zabývajících se
textilním výtvarnictvím a jejich spolupráci s průmyslem. Také celé dvojčíslo 7-8 časopisu Tvar z roku 1953,
kde je několik článků A.Kybala, J.Spurného, J.Pečírky aj.
91
Navázali spolupráci např. s Jaroslavou Hruškovou, Jiřím Mrázkem, Květou Hamsíkovou, Věrou
Drnkovou – Zářeckou, Zorou Smetanovou, aj.
92
Původně UMPRUM, nebo UPŠ, která zákonem z roku 1946 získala nový status a s ním také nový název
Vysoká škola uměleckoprůmyslová – VŠUP. ( V celém textu používám pro lepší přehlednost zkratku VŠUP, i když
z hlediska datace není toto užití zcela přesné. ) Významnou změnou na VŠUP od roku 1947 bylo prodloužení studia
na pět let, ateliéry byly rozděleny do osmi kateder: užité architektury, užité malby, užité grafiky, textilu a oděvnictví,
užité plastiky, sklářství, porcelánu a keramiky. Orientace školy se podstatně proměnila po komunistickém puči
v únoru 1948. Důraz na ideové a politické aspekty převážil nad uměleckými požadavky a potřebou vychovávat
svobodné umělce. Vyšší úroveň a větší nezávislost si podržely spíše řemeslné obory (textil, sklo, kov, keramika). Viz.
také Kostka, Z., (ed.), Umprum VŠUP, Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze 1885 – 1985, Praha1985 nebo Pachmanová, M., - Pražanová, M. (eds.) Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze, Academy of Arts, Architecture and Design in Pague 1885-2005, Praha 2005.
93
(ibidem).
94
Už ve dvacátých letech se ve speciálních školách profesorů Františka Kysely, Vratislava Hugo Brunnera,
Jaroslava Bendy vyučovalo rovněž tvorbě návrhů pro textilie potištěné i tkané a pro koberce. In: (pozn. 92).
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z prvních stipendijních akcí, určená pobytu mladých výtvarníků ve výrobě.
Řádnou „školou“ textilního umění,95 zabývající se jak teoretickou tak praktickou
průpravou, se stala až v roce 1945 „škola“ A.Kybala. Ten byl již zkušeným textilním výtvarníkem, který prošel i zkušenostmi spolupráce s výrobou. Ateliér převzal po F. Kyselovi96
jako tzv. speciální školu pro textilní umění. V podstatě můžeme říci, že do jeho příchodu na
VŠUP u nás textilní výtvarnictví nebylo na žádné vysoké škole zavedeno. Sám se ke vzniku
„školy“ vyjádřil těmito slovy: „Úkolem této dílny při škole textilního umění jest vypěstovati
v posluchačích cit a smysl pro textilní materiál. Pouhé kreslení a malování vzorů na papíře
by nesplnilo účel školy.“97
V souvislosti s tím se vyjádřil k jednomu z hlavních témat doby, problému spolupráce výtvarníka s výrobou: „Negativní postoj výrobců k návrhům umělců plyne mnohdy
z toho, že návrhy jsou těžko proveditelné nebo neproveditelné anebo že provedením ztrácejí
půvab.“98 Domníval se, že prostřednictvím dílenské výchovy se jej podaří vyřešit. Škola tehdy
nepřikročila jen k zavedení povinných praxí, ale snažila se výuku osvěžit a studentům poskytnout
novou inspiraci i prostřednictvím plenérů a stáží na Moravě a na Slovensku. Ve vzorování textilu
se tato skutečnost projevila dost citelně, protože mnoho začínajících umělců bylo fascinováno
lidovými motivy99 a uplatňovali je pak i ve své tvorbě.
Později byla Kybalova škola nasměrována spíše ke studiu dekorativního textilu, tapisérií
a gobelínů, žáci se učili různé techniky tkaní na stavu.100 Dokonce byla pro tyto účely ve škole
v roce 1968 založena gobelínová dílna. Snažil se žáky seznámit se všemi textilními obory a
kladl důraz na provedení díla v definitivním materiálu. „Identifikace hmoty, jsouc nejpodstatnější
silnou slohotvornou, dává dílu jeho výtvarný výraz a specifickou prostorovost, která prvotně
pořádá všechny ostatní výtvarné prvky díla.“ 101 Proto se studenti věnovali studiu vlastností
materiálů a zkoušeli různé vazebné techniky, které si měli osvojit tak, aby je odkázali užívat
jako vyjadřovacích prostředků. Posluchači byli vedeni k dodržování zásad ohledně barevnosti,
měřítka, proporcí, technického zpracování apod.
A.Kybal velmi dbal na důkladné vzdělání svých žáků, směroval je ke studiu
skutečnosti, zároveň však nabádal k osobitému přístupu každého jednotlivce, kreativitu a
95
Pod školu textilního umění spadal i ateliér krajky a výšivky, který vedla Emilie Paličková- Mildeová
a od roku 1951 zde působila také Hedvika Vlková, jako vedoucí ateliéru oděvního výtvarnictví. František
Kysela zde působil v letech 1913-1941 /tehdy UMPRUM/ a patřil mezi nejvýznamnější pedagogy této školy.
Své studenty vychovával v oblasti textilu a vedl je ke spolupráci s průmyslovou výrobou. Patřil mezi první, kdo
vytvářeli návrhy v oblasti textilních tisků.
96
František Kysela zde působil v letech 1913-1941 /tehdy UMPRUM/ a patřil mezi nejvýznamnější
pedagogy této školy. Své studenty vychovával v oblasti textilu a vedl je ke spolupráci s průmyslovou výrobou.
Patřil mezi první, kdo vytvářeli návrhy v oblasti textilních tisků.
97
Kybal, A., Škola textilního umění. Textilní čítanka pro přádelny, tkalcovny a úpravny, Praha 1945 s. 121 –122.
98
Od jeho nástupu na školu byla zavedena povinná výrobní praxe o prázdninách, obvykle na jeden
měsíc. Další praxe ve výrobě pak byla předepsána i na poslední dva semestry studia.
99
Také v programu Textilní tvorby se dočteme o nutnosti systematicky prozkoumávat lidovou textilní
tvorbu, Textilní tvorba II, 1950, č. 11 – 12, s. 25.
100
V ateliéru A.Fišárka se jimi také zabývali, ale jeho přístup byl odlišný.
101
Kybal, A., Názory o tapiserii. Umění a řemesla 1969, č. 6, s. 146.
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zároveň respektování techniky a účelu výsledného produktu. „V textilním umění nejde a ani
nemůže jít o nějakou opticky iluzivně váženou skutečnost. Neleží to v jeho podstatě, odporuje
to jeho funkci a jeho výrobní procesy se tomu vzpírají. Nemůže a ani nechce imitovat nebo
reprodukovat, napodobovat skutečnost. Skutečnost mu nemůže být modelem, ale musí mu být
zato tím naléhavější, imperativnější pobídkou. Ptáci, zvířata a květiny musí být na koberci
ještě více květinami, ptáky a zvířaty, a prostor, hlavně prostor není perspektivně hloubící, ale
stane se vlastním kompozičním, výrazovým a výtvarným živlem.“102
Velkým přínosem pro rozvoj úrovně výtvarných návrhů v oblasti průmyslové výroby a zlepšení kritizované situace ohledně nepřipravenosti mladých výtvarníků pro přechod
do praxe, měly být také tzv. aspirantury. Na VŠUP byly zavedeny v polovině padesátých let a
měly vytvořit jakýsi most pro plynulý přechod absolventů ze školy do praxe. Na aspiranturu
se ale mohli přihlásit i zvláště nadaní absolventi, kteří již v praxi byli, ale toužili si rozšířit
odborný rozhled. V ateliéru A.Kybala se zrodilo hned několik takových talentovaných osobností. S naším tématem souvisí aspirantura Věry Drnkové-Zářecké a Zory Smetanové. Zora
Smetanová se pod vedením A. Kybala103 věnovala návrhům na bytové textilie,104 hlavně
kobercům bouclé.105 Věra Drnková Zářecká měla ve spolupráci s Textilní tvorbou vytvořit
kolekci tištěných hedvábných šatových látek, kde použila techniku filmového tisku.106
Většinu textů o aspiranturách na VŠUP v tisku publikoval K. Lapka.107 Podrobně se zajímal
o průběh i výsledky každé práce, informoval o jejich výstavách a obvykle chválil výtvarníky,
ale kritizoval průmysl za lhostejnost k takovým pracím. Snažil se prosadit realizaci progresivních návrhů, ke kterým v průmyslové výrobě obvykle nedošlo.
Další výraznou a pro naše téma velmi významnou „školou“ byl ateliér dekorativní malby
se zvláštním zaměřením k textilnímu umění108, který vedl Alois Fišárek109 na katedře architektury, užitého sochařství a užité malby a grafiky. A. Fišárek se se svými žáky věnoval tvorbě užitého
textilu a rozvíjel zde techniku filmového textilního tisku.110 Zkušenosti s ním získal již během
období války, v Textilních závodech Josefa Sochora ve Dvoře Králové nad Labem.
102
Spurný, J., Antonín Kybal. Praha 1960. s. 23.
103
Kybal, A., O kobercích smyčkových (bouclé), Tvar VIII, 1956, č. 4, s. 108. Shrnuje zde praktické
zkušenosti z aspirantské práce Zory Smetanové.
104
Vytaveny na Expo58 v Bruselu, Expo 67 v Montrealu a XII. Milánském trienále v roce 1960.
105
Příze nebo plošná textilie s povrchem ztvárněným smyčkami, očky nebo nopky. Bouclé koberec je
tažený plyš s vlasovou osnovou, tzn. s nerozřezanými smyčkami.
106
Vystaveny na Expo 58 v Bruselu.
107
Lapka, K., Aspirantura Věry Drnkové- – Zářecké, Tvar XI, 1960, č.3, s.84-85. Lapka, K., O aspirantuře
Zory Smetanové, Tvar XI, 1960, č.3, s.79 , nebo také Smetanová, Z., Přehozy v moderním bytě, Domov 5, 1964,
č.1, s.37-39. Nebo také Lapka, K., Smyčkové koberce Zory Smetanové, Žena a móda IX, 1957, č.2, s.23. “Konečně
se dostane  počínaje rokem 1957 na náš trh ucelená kolekce spotřebiteli nejvíce požadovaných koberců“
108
Tento ateliér vznikl asi rok po založení ateliéru A.Kybala. Viz. Kostka, Z., (ed.), Umprum VŠUP, Sto let
práce Uměleckoprůmyslové školy a vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 1885 – 1985, Praha1985, s. 132.
109
Jak přistupoval k modernímu umění může ilustrovat fakt, že se podílel v roce 1946 na přípravě výstavy
Umění demokratického Španělska. Představeny zde byly práce díla P.Picassa, J.Miróa a dalších zástupců
francouzského a španělského malířství evropského moderního umění. Kubíčková, J., Umění demokratického
Španělska. Umění XVII, 1946, č.2, s.227-228.
110
Z jeho iniciativy byla vybudována v Praze – Holešovicích dílna pro ruční tisk formami a pro ruční
filmový tisk. Když se stal uměleckým vedoucím ruční filmové tiskárny, byly v ní realizovány i návrhy studentů
VŠUP a mnoha dalších výtvarníků. Následně měla škola tuto tiskárnu společnou i s Textilní tvorbou.
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Jelikož se jednalo o výraznou oficiální instituci, musela škola pravidelně referovat
o své činnosti různými výstavami111 a publikováním v odborném i populárním tisku. Dokladem o této činnosti jsou články, kromě již zmíněného K. Lapky, A.Fišárka nebo A. Kybala,
práce J.Spurného112 nebo J.Rabana.113
Vyjma VŠUP hrála v této oblasti vzdělávání zásadní roli i průmyslová škola textilní v Brně114 kde působili I. Tuschnerová, J. Vohánka, B. Mrázek a externě zde vyučoval
i K. Lapka. Kromě něj se výše tři jmenovaní zabývali především tvorbou tapisérií, v níž
došli k výraznému strukturálnímu projevu. V tomto duchu také vychovávali i své žáky.
Řada absolventů této školy se uplatnila jako textilní návrháři, textilní výtvarníci, designéři a
vzorkaři, z nichž někteří pokračovali ve studiu na VŠUP v Praze.115
Důležitou úlohu měla škola dílem i proto, že zde byla vytvořena státní autorizovaná
zkušebna pro textilní průmysl ČSR, která byla oprávněna provádět zkoušky a rozbory textilních materiálů, přízí a tkanin.116
V Brně také připomeňme Školu uměleckých řemesel,117 kde působil významný profesor František Malý. Na Moravě se textilním oborem zabývala ještě Škola umění ve Zlíně,118
která v námi sledovaném období měla tzv. oddělení bytové kultury, které bylo rozšířeno o
výstavnictví a aranžérství, jež vedl Jan Vaněk.119

111
Např. výstava k 75. výročí založení školy, uspořádána v červnu 1960. Byla zde prezentována
díla úspěšných absolventů, práce z výstavy na EXPU 58 v Bruselu a na XI. Milánském trienále, Spurný,
J., 75 let UMPRUM, Tvar XI, 1960, č. 3, s. 65. Dále např. k výročí školy – Spurný, J., Vysoká škola
uměleckoprůmyslová a dnešek. Několik poznámek na okraj výstavy školy k 20. Výročí ČSSR, Tvar XVI,
1965, č. 3 – 4, s. XVII. Raban ,J., Jubileum Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Tvar XII, 1961, č. 4 – 5, s.
99. Hlobilová, M., Užité umění a Vysoká škola uměleckoprůmyslová , Tvar XII,1961, č. 4 –5, s. 100-118.
112
Tehdejší rektor školy.
113
Raban, J., Vysoká škola uměleckoprůmyslová a zítřek. Tvar XVI, 1965, č. 3 – 4, s. XVII a XIX.
Nebo také Raban, J., Je možné a nutné zlepšit podmínky výuky průmyslových výtvarníků., Tvar XVIII,
1967, č. 5, s.129–131.
114
Její oficiální název se v historii několikrát měnil. Od 1935/6 Státní textilní průmyslová škola
v Brně, od 1996 Vyšší odborná škola textilní, od 1998 Střední průmyslová škola textilní a Vyšší odborná
škola textilní, od 2006 Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu a Střední uměleckoprůmyslová
škola textilní, Brno.
115
Mezi absolventy patřil i Josef Műller, dlouholetý vedoucí gobelínové manufaktury v Jindřichově
Hradci.
116
(autor neuveden)Oslavy nestarší textilní školy v Brně in:110 let střední průmyslové školy textilní
(SPŠT) v Brně, 1970, s. 6.
117
Také její oficiální název se v historii několikrát měnil. Vyšší škola uměleckého průmyslu, Střední
uměleckoprůmyslová škola, dnes Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská.
118
Dnes Střední umělecká škola v Uherském Hradišti.
119
Ševeček, L., Škola umění ve Zlíně, (pozn. 10), s. 257 – 265.
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II.3.3. Textilní tvorba a ÚBOK
Po etapě znárodňování přistoupil komunistický režim k centrálnímu řízení. Dotklo
se to samozřejmě i výtvarného návrhářství a průmyslové produkce. Za účelem soustředit vše
do jedné organizace vzniknul v roce 1949 národní podnik Textilní tvorba,120 vzorové závody
a modelárny, Praha121 (dále jen Textilní tvorba).
Jeho hlavním posláním bylo vytvářet pro velkosériovou výrobu výtvarně hodnotné
oděvy a oděvní součásti. V prvních letech své existence měl i garantovat sestavování tuzemských a exportních kolekcí a výtvarně hodnotných vzorků a výrobků určených k průmyslové
výrobě.122 Při vzniku této organizace se angažovali A. Kybal, A. Fišárek, K. Lapka, aj. vedením ateliérů byl pověřen čerstvý absolvent VŠUP - Jiří Tichý. Od prosince 1949 měla
Textilní tvorba k dispozici také vývojovou ruční filmovou tiskárnu123 a v jejím vedení se
angažovali A. Fišárek124 a následně J. Mikeš.125
Textilní tvorba měla sestavovat kolekce vzorků textilií a oděvů pro průmyslovou
výrobu i pro výrobky určené k vývozu do zahraničí.126 Tyto vzorky pak po schválení dále
distribuovala mezi průmyslové podniky. Návrhy měly být vytvářeny buď ve vzorových
závodech a modelárnách Textilní tvorby – tak tomu bylo většinou u vzorování bavlněných a
lněných tkanin a u navrhování oděvů – nebo v návrhářských odděleních příslušných výrobních podniků.127 V těch byly obvykle vzorovány pleteniny, vlněné a hedvábné tkaniny a
navrhovány dezény potištěných textilií.
Spolupráce výtvarníků s Textilní tvorbou byla podrobena silné kritice.128 V dobových
článcích nacházíme stále stejné volání po zlepšení situace. Podniky kritizovaly nezkušenost
některých návrhářů Textilní tvorby, jejich neznalost technologických postupů, odmítali
vyrábět jejich návrhy a argumentovali tím, že řada jejich návrhů je v průmyslové výrobě jen
s obtížemi proveditelná. Někdy však jenom nechtěli porušit zavedené tradice, báli se experimentu a více než kvalitní výtvarný návrh jim byla přednější laciná líbivost. Prodejnost „za
každou cenu“ stupňovalo přispění zástupců obchodu, kteří dávali přednost méně zdařilým
modelům z návrhářských ateliérů konfekčních závodů.
120
Správně bychom ještě měli hovořit o jeho právním předchůdci Textilní módní tvorbě (1958-1949).
121
Se sídlem v Praze Na Příkopě č.p. 25 a 27 a v Klimentské ulici č. 30.
122
Viz. např. Holý, J., Uplatnění výtvarného projevu v textilním a oděvním průmyslu. Tvar I, 1949, č.
8, s. 229-230.
123
Se sídlem v Klimentské ulici č.p.24. Tato studijní „vývojová“ ruční tiskárna do prosince 1949 patřila
nakladatelskému družstvu Máj a po 2. světové válce zde bylo potištěno velké množství textilií s dezény
navrženými nejen výtvarníky národního podniku Textilní tvorba, následně ÚBOKu, ale i studenty VŠUP a
jejich pedagogy, např. J.Mrázkem, K.Lapkou, O.Karlíkovou, J. Hruškovou - Duškovou, V.Tikalem, Z.Seydlem
aj.
124
V letech 1948 – 1951 se zde snažil o pozvednutí výtvarné úrovně průmyslově vyráběného textilu.
125
V letech 1948 - 1980
126
Z této činnosti se nám dodnes dochovalo poměrně dost materiálu – různých vzorkovnic, textilních
kuponů nebo částí oděvů z kolekcí, které byly připravovány na roční období vždy asi s ročním předstihem.
127
V roce 1950 došlo k jejímu rozdělení do výrobních oddělení, studijní závody vznikly v Praze, Brně,
Letovicích, Liberci, v Červeném Kostelci, Prostějově a Bratislavě, Valašském Meziříčí a Jindřichově Hradci.
128
Např. Lapka, K., Výchova designatérů a nových textilních kádrů, Textilní tvorba II, 1950, č. 4, s. 105 – 107.
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Pro pracovníky podniků začal vycházet informační časopis Textilní tvorba129 a Textilní zpravodajství.130 Měly být zdrojem informací o světových tendencích v textilu a v módě
a o směrech a proudech ve výtvarném umění v zahraničí. O výsledcích práce Textilní tvorby
informovaly články v časopisech Žena a móda, Textil, Módní tvorba, Československý textil aj. Textilní tvorba o své činnosti pravidelně informovala i prostřednictvím přehlídek a
výstav.131 Podnik se také podílel na úspěchu naší expozice na Expo 58 v Bruselu. V tomto
roce spolu s ekonomickou reformou byla přehodnocena jeho činnost a podnik zanikl. Na
jeho základech byl založen podnik nový - Ústav bytové a oděvní kultury, který byl oficiálně
zřízen 1. 1. 1959. 132 Jeho posláním se měla stát, jak je patrné již z názvu, péče o bytovou
a oděvní kulturu. Tzn. péče o obory, které se společně podílejí na vytváření a formování
životního stylu. 133 Podobně jako Textilní tvorba se měl zabývat nejen péčí o zvyšování výtvarné úrovně textilních výrobků, oděvů, výrobků sklářských a keramických, ale také výrobků
obuvnických, kožedělných nebo nábytkářských. Výsledky práce ústavu měly mít vývojový
charakter ve formě komplexního řešení úkolů. Měl koordinovat vzorovací a návrhářskou
činnost a tvorbu módních linií. Též organizovat průběžné výběry a schvalování kolekcí, měl
pečovat o vzdělávání návrhářů, např. pořádáním školení, odborných seminářů, sympózií
a kolokvií. Vydával odborné publikace134 a provozoval knihovnu135 a stejně jako Textilní
tvorba spolupracoval s VŠUP a dalšími školami a studenty. Za účelem zpopularizovat svoji činnost pořádal i módní přehlídky136, výstavy137, inicioval rozhlasové pořady, besedy a
dokonce i vznik krátkometrážního filmu.
„Hlavním posláním ústavu je navrhovat směry vzorování příslušné oblasti
spotřebního průmyslu a její koordinace. Nelze odloučit vývoj koberce, dekorační a nábytkové tkaniny, svítidel apod. od vývoje nábytku a tak právě souvisí vývoj oděvu s textilem,
úpletem a kožedělnými výrobky (…)Činnost ústavu není direktivní, ale poradní, instruktivní
a informativní a materiály pro stanovení vývojových směrů vzorování a tvarování budou
připravovány konzultativně(…)V oblasti bydlení je prvořadým úkolem zařízení interiérů
129
1949-1950.
130
1950-1956.
131
Např. v roce 1957 byla svými výrobky zastoupena na výstavě Současné textilní umění s podtitulem
První celostátní výstava československých výtvarníků . Např. Chalupecký, J.,Potřeba experimentu, Tvar IX,
1957, č.2, s.37-49, také Problémy kolem textilu, Výtvarná práce V, 1957, č. 9., s. 6.
132
ÚBOK de facto převzal činnost Textilní tvorby, neměl ale přímou zodpovědnost za výrobu. Naopak u něj
byla posílena poradenská funkce a její orientace na estetické otázky a světové trendy. Hlavním úkolem bylo vytváření
tzv. životního slohu. Viz. také Benda, J., - Karasová, D., Čtyřicet let Ústavu bytové a oděvní kultury, Praha 1988.
133
Dělil se na oddělení módy a textilu, odbor bytové kultury, oddělení bytového textilu, dále dělený na oddělení
prostorového (architekti), plošného (textiláci) a plastického (skláři a keramici) vytváření. Karasová, D., ÚBOK Praha,
1959-?, 9. 6. 2011, dostupné z http://www.designcabinet.cz/ubok-praha-1959. Vyhledáno dne 30. 7. 2011.
134
Publikační činnost ÚBOKu byla velmi bohatá ve všech oborech. Viz. (pozn. č. 66.)
135
Knihovna s domácími publikacemi a časopisy i ze zahraničí. Získávali i barevnice a vzorníky od
renomovaných zahraničních firem. Materiály mohli ke své práci využívat pracovníci ústavu, ale i podnikoví
návrháři a další zájemci.
136
Viz. např. Žena a móda IX, 1957, č. 11, s. 20.
137
Pravidelně se účastnil se svými kolekcemi na výstavách spotřebního zboží, jakými byly Liberecké
výstavní trhy, mezinárodní veletrh spotřebního zboží v Brně, Trenčín – město módy. Kongresu módy –
každoročně pořádané mezinárodní módní přehlídky v rámci spolupráce RVHP aj.
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v typových bytových jednotkách.“138
Podnik měl dle činnosti několik oddělení a jeho organizační struktura se od poloviny
šedesátých let do roku 1992 prakticky nezměnila. Tehdy na jeho činnost navázala, i když
v dost omezené formě, LINEA ÚBOK a.s.139
V rámci oddělení plošného vytváření bylo hlavním úkolem řešit bytový prostor jako komplexní dílo. Do tohoto oddělení spadalo i oddělení bytového textilu, které se
věnovalo návrhům dezénů bytového, tkaného i potištěného textilu, tkaných potahovaných
a dekoračních textilií, přikrývek a přehozů, záclonovin, textilních tapet, koberců a stolních
textilií, lůžkovin a prádla pro domácnost.140 V sekci rady pro bytovou kulturu v ÚBOKu
předsedal Jan Kotík, sekci pro kulturu odívání předsedal Alois Fišárek, teoretické oddělení
vedl Jindřich Chalupecký, mezi další členy patřili Jindřich Halabala, Karel Honzík, Olga
Karlíková, Antonín Kybal, Jiří Mrázek, Zora Smetanová, Jindřich Vašut aj. Jejich spoluprací zde vznikla převážná část naší progresivní produkce tehdejší doby, která byla vysoce
ceněna u nás i v zahraničí. Z jejich činnosti bych vyzdvihla kromě úspěchů na mezinárodních výstavách, jeden z nejvýraznějších počinů, jež zapadá do kontextu formování vkusu
společnosti a životního prostředí, tzv. „Experiment Invalidovna“, který se v letech 19611962 věnoval vytvoření ideálního uspořádání vybavení malého bytu na sídlišti.141 Zástupci
oddělení textilu vytvořili dvojice s architekty142 a společně řešili sestavení, vybavení a barevné
ladění jednotlivých bytových jednotek. Jejich výsledky pak byly prezentovány na výstavě,
která měla sloužit jako inspirační zdroj k zařízení a vybavení nových, prefabrikovaných
bytů.143 Většina návrhů, jež ÚBOK vytvořil, se potýkala se stejnými problémy uplatnění
v masovějším měřítku, jako veškerá jiná progresivnější produkce.

II.3.4. TIBA
Mezi hlavní spolupracovníky a realizátory návrhů ÚBOKu patřila Tiba, národní podnik textilní tiskárny, úpravny a barevny, Dvůr Králové nad Labem (dále jen Tiba).
Sdružoval všechny větší znárodněné tiskárny textilu v Čechách a byl tedy největším výrobcem potištěných a jinak upravených bavlněných textilií v Československu. Vyráběl potištěné
bavlněné šatovky, dekorační a závěsové textilie, lůžkoviny, ložní a kuchyňské prádlo,
košiloviny, polyesterové a polyamidové úplety, pletené a tkané textilie.
138
Ústav bytové a oděvní kultury zahájil, Textil, 14, 1959, s. 16.
139
Dodnes činná, viz také http://firmy.praha.idnes.cz/f/linea-ubok/118766/?utm_source=topkontaktpartner&utm_medium=topkontakt , vyhledáno dne 21. 7. 2011.
140
Této jejich činnosti se v nedávné době věnovala např. výstava Móda z ÚBOKu anebo co český textilní
průmysl nevyrobil (1959 – 1992), 2009 v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici, 2009, nebo Bytový textil
z ÚBOKu, v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici, 2010.
141
M.Lamarová jej považuje spolu s československou účastí na XII. Milánském trienále, za
nejvýznamnější akci v oblasti užitého umění a designu, která u nás uvedla 60. léta. Viz. Lamarová, M., Užité
141
umění a design šedesátých let, In: Švácha, R., Platovská, M., (eds.), Dějiny českého výtvarného umění
VI/1 (1958 – 2000). Praha 2007, s. 313.
142
Kittrichová – Hrušková, Koželka – Karlíková, Neodma – Mrázek, Horný – Smetanová, Hrůžová –
Rauš, Skalík – Drnková-Zářecká atd.
143
Benda, J., – Karasová, D., (pozn. 132), Praha 1988, s. 50.
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Stejně jako Textilní tvorba nebo ÚBOK prezentovala Tiba svoji produkci pravidelnými výstavami např. na Libereckých výstavních trzích. Přestože podnik zde za svoje
výrobky získal řadu ocenění, několikrát i od ministerstva průmyslu a v roce 1958 také na
Expo 58 v Bruselu, jeho kolekce byly neustálým terčem kritiky umělců i teoretiků zabývajících se módou a dezény textilií. Připomeňme např. Výstavu potištěných tkanin,144 kterou
tvořily nejlepší stávající vyráběné vzorky i vzorky textilu nového, doposud nikde neprezentovaného. Na textu J.Rabana, který byl k výstavě poměrně kritický,145 můžeme ilustrovat
celkovou atmosféru v oblasti textilních návrhů. Výstavu hodnotil jako jednotvárnou a celý
text pojal jako obecné hodnocení tehdejší kvality dezénů potištěných textilií. Kritizoval, že
návrháři jsou nuceni podrobit se rychlé a mnoho objemové produkci. Odsoudil výběr vzorů
a vkus distribuce i špatnou práci koloristů. Jeho reflexe opět souvisí se situací, kdy byla
často rozebírána výtvarná úroveň textilu. Praktickou stránku této záležitosti vysvětluje
O. Holeček: „Pracnost celého postupu vzorování a nákladnosti znemožňují zařadit do nové
kolekce více než 30 - 40 procent zcela nových vzorů, nehledě k jiným okolnostem, protože
naše výroba a žádná výroba na světě by nedokázala zvládnout úkoly spojené s takovým rozšířením
kolekce. Generální kolekce tisků má asi 1500 vzorů a 6000 – 8000 variací.“146
Situace byla dána i faktem, že téměř 40% kolekce bylo určeno na vývoz do celého světa.
Sestavovat pak s ročním předstihem nadčasovou kolekci, úspěšnou jak na našem tak i zahraničním
trhu skutečně nebylo možné. Podnik později raději přistupoval ke klasickým osvědčeným dezénům
komerčního typu a obvykle nižší kvality. Snažil se vyvarovat módních výstřelků a v podstatě mu k tomu
dopomohla i nutnost obstát při výběru komise.147 Mezi hlavní kritéria při hodnocení patřila estetičnost
návrhu, výtvarnost, kritérium koloristické, výrobní, hospodářsky ekonomické a odbytové. 148 Pokud
vzor prošel komisí v podniku, neznamenalo to, že automaticky projde do výroby. Nad generálními
kolekcemi měla dohled tzv. Stálá komise. Ta byla také kritizována, obvykle za nedostatečně
objektivní přístup při posuzování vzorů. Pokud i ona návrh posvětila, mohl být odmítnut tzv.
nákupčími – tedy zástupci obchodu, kteří vzor posoudili jako komerčně neúspěšný a k jeho
distribuci do výroby nikdy nedošlo.149 Bohužel k zamítnutí docházelo v mnoha případech.150

144
7.8. - 4. 9. 1955 ve výstavní síni ÚLUV na Národní třídě v Praze.
145
Výstava n.p. Tiba, Tvar VII, 1955, č.7-8, s.254.
146
Holeček, O., Kolekce textilních tisků a návrhářská činnost v národním podniku Tiba, Textil X, 1955,
č. 9, s. 281.
147
Na jejím výběru závisela i výše prémií návrhářů.
148
V roce 1957 komise vyřadila 43,7% kolekce, tj. 1030 vzorů.
149
V časopise Kultura jsou mezi lety 1958 a 1959 v rubrice O vkusu pravidelně uveřejňovány příspěvky
čtenářů, kteří si stěžují na neestetické, nemoderní a nekvalitní produkty. Píší si o rozšíření sortimentu ve
všech uměleckořemeslných oborech a připomínají, že nabídka v našich obchodech neodpovídá výrobkům
prezentovaným na Expo 58 v Bruselu. Kusák, A., Knížka o vkusu, Praha, 1959, a také Kusák, A., O užitém
umění, Praha 1960.
150
V dochovaných vzornících z ÚBOKu je přímo zapsáno – ZRUŠEN.
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II.3.5. ÚLUV
Po druhé světové válce se objevila snaha zlepšit péči o lidovou uměleckou tvorbu.
Za tímto účelem byla vytvořena organizace Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV).151
Povinnými členy byli všichni výrobci a podnikatelé z oblasti „uměleckého průmyslu“, kteří
se zabývali uměleckořemeslnou a uměleckoprůmyslovou výrobou. Hlavním bodem byla
snaha udržet tradici užití přírodních materiálů, rukodělných technik a osobitého výrazu takovéto tvorby.
„Ústředí mělo výrobce územně organizovat, mělo je podněcovat ke sdružování do
družstev, mělo dbát o sociální postavení členů, zprostředkovávat styk s příslušnými úřady
v otázkách cenových, mzdových, sociálních, pomáhat mu při poskytování úvěrů, nákupu materiálu a výrobních prostředků. Dále mu bylo uloženo pečovat o vysokou výtvarnou úroveň
tradičních výrobků.152
Jeho činnost byla řízena ze čtyř center: Uherského Hradiště, Brna, Prahy a Bratislavy. Pro podporu rozvoje byly zbudovány vzorkové dílny ÚLUV. Ty poskytovaly útočiště
malým zestátněným firmám a řemeslnickým dílnám, které by jinak byly v rámci zestátnění
zrušeny a většina jejich majitelů a zaměstnanců by musela jít pracovat do průmyslu. Tehdy
bylo ÚLUV jediná veřejná instituce, která se snažila řemesla a řemeslníky zachránit.153
Následně v roce 1953154 bylo vytvořeno Ústřední družstvo uměleckých řemesel,
které vzniklo vyčleněním z ÚLUVu jako samostatná organizace uměleckého řemesla. Jeho
hlavním úkolem bylo podpořit myšlenku zachování tradic naší kultury v této oblasti. Mělo
provést rozsáhlou dokumentaci a prokázat, že po staletí rozvíjené technologické principy,
znalosti přírodních materiálů a jejich zpracování atd., je užitečné zachovat jako kulturní
dědictví a že nejdokonalejší způsob zachování tohoto dědictví je jeho tvůrčí uplatnění
v současnosti.155 Zrodila se tak zajímavá spolupráce mezi etnografy, designéry, výrobou a
obchodem.
Jeho práce souvisela s velmi silným trendem poválečného období, kdy se většina
výtvarníků obracela k lidovému umění.156 V textilní tvorbě můžeme ohlas na tuto vlnu
zájmu o kořeny lidových tradic nalézt především v textilních desénech. (např. A. Kybal, A.
Fišárek, K.Hamsíková, J.Hladík atd.) V roce 1956 bylo ÚLUV transformováno a mělo za
úkol ochranu a rozvoj lidové umělecké výroby. V roce 1957 došlo k dalšímu zformování této
151
Založena 27. 10.1945.
152
Šenfeldová, H., Třicet pět let činnosti Ústředí lidové a umělecké výroby, In: Muzeum a současnost,
1981, č. 4, s. 23.
153
Do vzorkových dílen byli např. znovu získáváni ti, kdo v předválečných letech pracovali pro
Svaz československého díla, Krásnou jizbu a Družstevní práci. V letech 1952-1953 zde dokonce působil i
J.Chalupecký.
154
Zaniklo v roce 1991.
155
Hlaváčková, K., (ed.), Česká móda 1940-1970. Zrcadlo doby, Praha 2000.
156
Viz. např. Fišárek: „Zprůmyslněním výroby ztratil se úplně charakter těch krásných lidových
výrobků, třeba modrotisku, které vznikaly v malých dílnách (…)Měli bychom se trošku vrátit a studovat projevy
lidového umění a tak navázat na přerušenou tradici.“ in: Fišárek, A., Výtvarníci kritizují naši textilní výrobu,
Československý textil 2, 1947, č. 46, s. 714.
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organizace. Úkolem bylo kontaktovat výrobce, zajišťovat výzkumnou a vývojovou činnost a
zabezpečovat výrobní program v nejrůznějších oborech.157
Inspirace lidovým uměním byla propagována i na uměleckoprůmyslových a
uměleckých školách. Mimo užité umění a realistickou malbu se stala zdrojem inspirace
architektů.

II.3.6. RVKV
Snaha o kvalitní produkci jednotlivých podniků byla podpořena od konce padesátých
let také tím, že každý z podniků, nebo i celé výrobní odvětví, podřizovalo svoji tvorbu
kontrole tzv. výtvarných rad.158 Dlouhou dobu chyběla centrální instituce s tímto účelem.
Protože však průmysl potřeboval uspět v mezinárodní konkurenci, bylo v šedesátých letech
stále více nutné věnovat pozornost úrovni naší výroby.
Proto v roce 1964 vznikla Rada výtvarné kultury výroby (RVKV). Jejím úkolem
bylo „posuzování, koordinování a usměrňování zásadní otázky kulturního vývoje výroby a
prodeje výrobků v souvislosti s tvorbou životního a pracovního prostředí (…) společnosti.“
a měla být také „poradním a iniciativním orgánem vlády.“ 159
V předsednictvu zasedali zástupci ministerstev spotřebního průmyslu, vnitřního a
zahraničního obchodu, těžkého i všeobecného strojírenství, ministerstva školství a kultury.
Dále zástupci z okruhu umělecké výtvarné teorie a zástupci z praxe. Za zástupce Svazu
československých výtvarných umělců zde zasedal např. Jindřich Chalupecký nebo Zdeněk
Kovář, zástupcem Svazu architektů byl Jaroslav Frágner. Dalšími členy pak byli představitelé
výrobních podniků a škol. Jejím výkonným orgánem se stalo Středisko výtvarné kultury
výroby, které mělo pořádat odborné semináře pro tvůrčí pracovníky, pracovníky výroby,
obchodu a ostatních organizací. Organizovalo soutěže o nejlepší výrobek roku, připravovalo
na toto téma výstavy u nás i v zahraniční. Pro spotřebitelskou veřejnost pak vydávalo vlastní
časopis Czechoslovak Industrial Design,160 s podtitulem Sborník pro otázky průmyslového
návrhu.161

157
Za svoji práci získala na Expo58, díky úspěchu prezentovaných výrobků, „Čestný diplom.“
158
Viz. např. Výtvarné rady začínají pracovat. Výtvarná práce VII, 1959, č. 6, s. 6., nebo Švácha, P.,
Krátký dějepis institucí. Od RVKV přes IPD do vytracena. Umění a řemesla 39, 1998, č. 2, s. 75.
159
Viz. stenografický protokol z ustavujícího zasedání RVKV, konaného 16. dubna 1965, cit. z http://
www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=2341&lang=1. Vyhledáno dne 20. 6. 2011, článek čerpající
z magisterské oborové práce Lenky Váňové z oboru Management v kultuře na Ústavu hudební vědy Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
160
Předsedkyní redakční rady byla M. Lamarová.
161
Časopis byl psán česky s anglickými překlady článků, jejichž hlavním námětem byla kriteria kvality výrobku.
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II.3.7. Výtvarná rada Tiby, problémy schvalování kolekcí a jejich realizace
K jedné z největších průmyslových firem u nás musela zákonitě také patřit výtvarná
rada. Jak už bylo naznačeno, rady162 měly napomáhat k zvyšování estetické hodnoty výrobků
spotřebního průmyslu a dbát, aby se každá kolekce vyznačovala harmonií vzorů, tvarů,
barev a materiálů, při optimálním využití surovin a výrobních možností. Rady měly hledat
a navrhovat opatření, která by vedla k obohacování sortimentu, s přihlížením k ekonomickým ukazatelům výroby a obchodu a vyvarovat se tak zbytečných „exkluzivit“
v kolekcích. J.Kotík tvorbu takové kolekce popisuje: „Kmenová kolekce nevzniká pouze
z nových návrhů – ty ji naopak vlastně jen doplňují a dotvářejí. Základní typy se vybírají
z toho, co se už vyrábí, i z toho, co se eventuálně již vyrábělo. To vše je ale nutné sestavit v celek, schopný svým rozsahem vzorů a typů krýt obecnou spotřebu. Tento celek i
jeho části je pak nutné nejen prověřit, upravit a opravit, ale i doplnit novými návrhy, neboť
není možné správně prokomponovaný celek sestavovat pouze z hotového, i když všestranně
prověřeného.“163
Do výtvarné rady Tiby bylo jmenováno osmnáct členů. Osm výtvarníků, členů
SČSVU (A.Fišárek, E.Cimbura, V. Drnková – Zářecká, O. Karlíková, aj…), zástupce ÚBOKu,
zástupce Výboru československých žen, dva zástupci Ministerstva vnitřního obchodu, dva
zástupci ministerstva zahraničního obchodu, jeden zástupce Sdružení podniků bavlnářského
průmyslu a tři pracovníci Tiby. Předsedou byl jmenován A.Fišárek, v roce 1965 se funkce
ujala V.Drnková-Zářecká. Oba byli mimo jiné členy Ústřední výtvarné rady a také aktivními
výtvarníky zapojujícími se v navrhování textilních dezénů. Měli tedy možnost členy rady
informovat o aktuálním dění v oblasti sledované radou a zároveň na zasedání ústřední rady
přednášet konkrétní problémy z praxe, i problémy obecnějšího charakteru.164 Přestože se
někteří výtvarníci takto angažovali, v tisku byli stále terčem kritik ohledně nedostatečné
výtvarné úrovně našeho textilu a často bylo silně apelováno na jejich zodpovědnou úlohu při
formování vkusu společnosti.
Kromě schvalování dílčích kolekcí se členové výtvarné rady zúčastňovali i tzv.
předkládání generální kolekce, která měla udávat tón celé následné produkci. Její prezentace
se uskutečňovala vždy rok předtím, než měly být textilie s příslušnými dezény vyráběny a
dodávány do velkoobchodu.
Schvalování kolekcí a jejich realizace se nesly v duchu vzájemného osočování
návrhářů a výroby. Obvykle schválený dezén nebyl vyroben, protože narazil na nějakou
překážku ve výrobě. Hlavním důvodem byla většinou nákladná a komplikovaná výroba a
proto z úsporných důvodů jeho realizace nebyla uskutečněna. V případech, kdy zástupci
SČSVU některé návrhy dezénů do výroby nedoporučili, avšak zástupci Centrotextu jejich
162
V roce 1960 existovalo v celém Československu třicet dva výtvarných rad.
163
Kotík, J., O průmyslovém výtvarnictví, jeho nutnosti, pracovních předpokladech a některých úkolech
výtvarných rad u výroby a obchodu. Výtvarná práce VII, 1959, č. 9-10, s. 288-289.
164
Viz. např. Výtvarné rady začínají pracovat. Výtvarná práce VII, 1959, č. 6, s. 6 nebo Klimeš, I.,
Malířovy klíče k řádu díla, Umění a řemesla, 1962, č. 2, s. 58-63.
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vytištění požadovali, obracela se rada s žádostí pro konečné stanovisko právě na Ústřední
výtvarnou radu. „Dnešní způsob výběru nových vzorů byl zorganizován na základě respektování všech požadavků a zcela vyhovuje. Navržené vzory, ať z ateliéru národního podniku
Tiba, či Textilní tvorba, prověřuje nejdříve komise, jejíž složení(…)zaručuje, že do kolekce
budou zařazeny vzorky výrobně únosné, obchodně slibné, esteticky nezávadné a výtvarně
hodnotné, vyhovující potřebě a vkusu našich spotřebitelů i cizích zákazníků(…)vytříděné
návrhy předkládá pak v plánovaných termínech ve formě výstavy výběrové komisi k písemnému vyjádření a hodnocení. Výběrová komise je rozšířena o zástupce distribuce, výroby,
Textilní tvorby, výtvarníků, Československého výboru žen a dalších ministerstev.“165
Problémy, týkající se prakticky všech podniků, v obohacování kolekcí hodnotnými
výtvarnými návrhy, popisuje A. Fišárek: „Vyrábíme mnoho textilních tisků pro export, přitom
se počítá asi s deseti procenty zboží druhé a třetí volby, které pochopitelně nevyvážíme. Tak
vzniká tzv. souběh, který dodáváme na vnitřní trh. To je velký a bolestivý problém. Co s ním?
Klademe si otázku, zda je větší škoda toto zboží prostě odepsat nebo jím kazit vkus.“166
Obdobně situaci popisuje J. Chalupecký, který se v duchu svých zásad vytváření ucelené
produkce, zabývá nejenom hodnocením jednotlivých návrhů, ale apeluje na souvztažnost
jednotlivých prvků:„Jeden návrh či tucet návrhů nic nepomůže, ať mají jakoukoliv
výtvarnou hodnotu, nevznikají – li s ohledem na průmyslovou kolekci. To si výtvarník obvykle neuvědomuje, a to bývá příčinou – jednou z mnoha příčin -, proč se jeho práce v
průmyslu tak málo uplatňuje. Je-li zařazen nový dobrý návrh do staré špatné kolekce, nic se
tím nezměnilo. Začátek musí být v koncepci kolekce: v tom, aby kolekce byla tak rozvrstvená,
že by odpovídala předvídatelným potřebám a požadavkům. Neboť první a největší chyba
našich kolekcí je, že si z nich nelze dobře vybrat: jsou udělány jenom pro některé potřeby
a požadavky, ale na jiné docela a stále zapomínají.“167 V této souvislosti byl publikován i
text Ludmily Jankovcové, tehdejší místopředsedkyně vlády: „Nábytkové potahy, záclony,
koberce, mohou podstatně odlišit nábytkové sestavy, dát jim odlišnou barevnost, zpestřit
interiér, vytvořit naprosto odlišnou atmosféru.“ Kritizuje, že se prototypy nedaří zavádět do
výroby: “naši výtvarníci, umělci, návrháři, technici a dělníci vytvořili v posledních letech
tisíce vzorů nových, současným požadavkům a potřebám odpovídajících výrobků, které však
byly využity z větší části pouze pro zahraniční výstavy (…)Náš průmysl příliš pomalu přejímá
tyto vzory do masové výroby.“168

165
Holeček, O., Kolekce textilních tisků a návrhářská činnost v národním podniku Tiba, Textil X, 1955,
č. 9, s. 281.
166
Kusák A., Móda, desény a lidé. Hovoříme s Aloisem Fišárkem, Kultura 1959, č. 16, s. 1.
167
Chalupecký, J., (pozn. 81), s. 288-289.
168
Jankovcová, L., Novou technikou k vyšší kvalitě a estetické úrovni spotřebního zboží, Tvar XII,
1961, č. 4-5, s. 97-98 a XVII.
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II.3.8. Gobelínová dílna v Jindřichově Hradci
Protože budeme v následujících částech této práce hovořit i o tkaných textiliích,
považuji za důležité začlenit do této kapitoly krátkou připomínku o dílnách a manufakturách, které se jejich realizacemi zabývaly.
Gobelínovou dílnu v Jindřichově Hradci založila v roce 1910 Marie Hoppe - Teinitzerová.169 Původním impulsem k založení této dílny byly myšlenky a tvorba anglického
hnutí Arts and Crafts a dílo Williama Morrise (1834-1896). Družstvo, kde se pracovalo
zásadně jen klasickou gobelínovou technikou, mělo být výrobcem ručně tkaných bytových
textilií, záclon, závěsů, koberců, předložek, polštářů, přehozů, ubrusů, prostírání, ale byly
zde vyšívány, batikovány a potiskovány i šatové textilie nebo vyráběny kabelky a pásky.
Přes veškerý svůj úspěch byla i tato dílna zkonfiskována a po roce 1948 se stala součástí národního podniku Textilní tvorba. V průběhu reorganizace průmyslu se její
příslušnost k určitým organizacím ještě několikrát měnila a v roce 1958 se stala součástí
Ústředí uměleckých řemesel.
V námi sledovaném období byly v dílně vytvořeny tapisérie navržené A.Fišárkem,
J.Tichým, K. Hamsíkovou, O.Karlíkovou, V.Drnkovou – Zářeckou aj. Od počátku šedesátých
let zde byly tapisérie také restaurovány.170

II.3.9. Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí
Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí, kterou v bývalém
klášteře v roce 1989 vybudoval malíř Rudolf Schlattauer,171 se k našemu tématu vztahuje
důležitostí pro realizování děl výtvarníků.172 Někteří z nich zasáhli přímo do jejího vedení a
mohli tak částečně přispět k formování situace na poli bytového a dekoračního textilu u nás.
V námi sledovaném období zde byly vytvořeny tapisérie navržené například A.Kybalem,
B.Mrázkem, E.Cimburou, J.Hladíkem, J.Vohánkou, L.Kybalovou a dalšími.
V roce 1954 manufaktura spadala pod majetek Textilní tvorby a od roku 1958
pod Ústředí uměleckých řemesel. Od 1. dubna 1955 byl vedoucím manufaktury výtvarník
Jindřich Vohánka, který v manufaktuře působil do roku 1962 ve funkci uměleckého vedoucího. Po něm pomáhal zajišťovat provoz dílen textilní návrhář Josef Műller, dále výtvarník gobelínové dílny v Jindřichově Hradci a textilní výtvarník František Malý a v letech
1964-1966 zde funkci umělecké vedoucí zastávala Sylva Řepková.173
169
Marie Hoppe-Teinitzerová (1879-1960). Tato textilní a průmyslová výtvarnice je považována za
zakladatelku dílensky tkané tapiserie v Československu a za zakladatelku sdružení Artěl. V roce 1925 se
zúčastnila Světové výstavy dekorativních umění v Paříži. Tento velký úspěch ji získal mezinárodní ohlas, díky
němuž následně získávala mnoho zakázek na vytvoření gobelínů podle návrhů významných českých umělců.
V roce 1952 ji dokonce byla udělena státní cena II. stupně za zásluhy o rozvoj českého textilního umění.
Gobelínové dílny vedla až do roku 1955.
170
Manufaktura funguje dodnes pod názvem Ateliéry tapisérií, s.r.o., Jindřichův Hradec, Fidler, J.,
Ateliéry tapisérií, dostupné z http://www.tapiserie.wz.cz/indexcz.html. Vyhledáno dne 21.7.2011.
171
Brücknerová, K., – Šopák, P., Řeč vláken, (kat.výst.), Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2008.
172
Kromě tapiserií navržených výtvarníky převáděla obrazy a jiné výtvarné práce do podoby tkaného textilu.
173
Některé dochované návrhy jsou uloženy ve Státním zemském archivu v Opavě. (Za tuto připomínku
děkuji L. Hubatové – Vackové).
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II. 4. TEXTIL, TECHNOLOGIE, PREZENTACE
II. 4.1. Technika filmového tisku a podnik Josefa Sochora
Dezény na šatové, potahové, závěsné i dekorační látky, byly v námi sledovaném
období obvykle vytvářeny jednou z nejužívanějších povrchových úprav k vzorování textilu. Jedná se o tzv. textilní tisk. Nejrozšířenějším byl tisk ruční nebo strojový, obvykle
válcový.174 Tato technika si získala oblibu díky možnosti potiskování velkého množství látky, bez ztráty ostrých kontur dekoru. Nevýhodou bylo drahé zhotovování válců, proto byl
jednou vyleptaný vzor využit několikrát. Úspornost pak vedla k vytištění jednoho dezénu
v mnoha barevných variantách, což zahlcovalo produkci, která se tak stávala fádní. Druhým
nejvíce oblíbeným způsobem byl tisk pomocí rezervy.175 Výhodou tohoto tisku bylo použití
téměř neomezené barevné škály, přecházení jedné barvy v jinou nebo použití velmi jemných
detailů. Na tisk pomocí rezervy navazuje způsob tzv. filmového tisku. Jedná se o tisk přes
šablonu. Každá barva má zvláštní šablonu a to dovoluje výtvarníkům mnohem širší pole
působnosti.176 Šablonový tisk je levnější variantou než předchozí způsoby, výroba ale není
kontinuální a zabírá více času. Manipulace se šablonami vyžaduje kromě časové náročnosti
i více místa než rotační válec.177 Přesto tato technika získala velkou oblibu178 a to díky
A.Fišárkovi, který své studenty k tomuto způsobu potiskování textilií vedl během výuky na
VŠUP.
První, kdo u nás tuto novou techniku zavedl, byl Josef Sochor.179 Počátkem dvacátého století založil ve Dvoře Králové nad Labem mechanickou tkalcovnu a textilní tiskárnu,
z nichž se později stal jeden z největších textilních podniků v Čechách. Důvodem založení
vlastního podniku byla snaha konkurovat ostatním královédvorským tiskárnám, ovládaným
výhradně německými a židovskými podnikateli. Snažil se o to prostřednictvím zavádění
novinek do výroby, osobním výběrem vhodných zaměstnanců180 a organizací nákupů a
prodeje zboží. Neustále sledoval nové trendy a ihned je uplatňoval v praxi. Usiloval i o spo-

174
Při práci tímto způsobem se postupuje tak, že vzor se vyryje nebo vyleptá do plochy válce, prohlubiny
vzniklého vyrytím se zaplňují barvou. Látka je pak ve stroji přitlačována na válec, který tak barvu přenáší na
materiál.
175
Rezerva zabraňuje obarvení potištěných míst při následném obarvení. Příkladem takového postupu
může být technika batikování nebo modrotisku.
176
Technika dovolovala i více barevných variací. Viz. např. M. Lamarová o kolekci n.p. Tiba z roku 1962:
„80 nových vzorů, z nichž každý je v 7-8 barevných variantách je většina v plně pokryté ploše, abstraktního a
květinového charakteru, často na tmavých fondech.“ Lamarová, M., Nové potištěné tkaniny, Výtvarná práce
IX, 1961, č. 20, s. 5.
177
Pospíšil, Z., (et.al.) Příručka textilního odborníka, 2. část., Praha 1981, s. 1040-1105.
178
Na rozdíl od staršího způsobu potiskování z válců se filmový tisk lépe hodil na tehdy módí hedvábí a viskózu.
179
Sám vystudoval průmyslovou školu v barvířském oboru.
180
Vedoucím návrhářského ateliéru byl M. Stadler. Díky jeho iniciativě bylo ve Dvoře Králové založeno
muzeum textilního tisku. Později přešlo pod správu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, nyní jsou sbírky
umístěny v Textilním muzeum v České Skalici.
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lupráci s českými výtvarnými umělci181 a známými staviteli a architekty. 182 V roce 1931, po
smrti zakladatele firmy i jeho manželky, podnik převzali synové Zdeněk a Josef Stanislav.
Věnovali pozornost výzkumu a vývoji a usilovali o uplatnění na trzích v rozvinuté části Evropy. V letech 1932 až 1934 uvedli do provozu pokusnou tkalcovnu s automatickými stavy
a roku 1935 vybudovali i novou ruční tiskárnu. Stali se tak největším československým
výrobcem potiskovaného textilu. Firma vlastnila kromě hlavního závodu ve Dvoře Králové
i vedlejší závody v Praze, Brně a Bratislavě.
Jejich úspěchy byly přerušeny německou okupací v roce 1939. Textilní výroba
skončila roku 1942 a tovární objekty získal německý výrobce letadel Junkers. Po druhé
světové válce byl podnik znárodněn a v roce 1946 začleněn do n.p. Textilní tiskárny, úpravny
a barevny, od roku 1948 Tiba. V roce 1993 byl podnik přeměněn na Tiba a.s., která ale podlehla levné zahraniční konkurenci a od roku 2007 je v konkurzu.183
Textilie, které byly vytvořeny pro Sochorovy exkluzivní kolekce, patří k nejlepším
ukázkám originálního přístupu výtvarníků k sériové výrobě. Na příkladech návrhů, které
zde tehdy vznikly, jsou patrné ohlasy dobové abstraktní tvorby ve volném umění. K těmto
autorským dezénům látek se vyjadřuje i H.Rousová. V textu Abstrakce na látkách uvádí:
„Můžeme je považovat za anticipaci abstrakce konce padesátých a počátku šedesátých
let.“184 Tato teze je ale poněkud rozporuplná, protože v textilních dezénech nebyly abstraktní
návrhy novinkou, spíš je můžeme považovat za pokračování průzkumu v oblasti ornamentu
už od konce 19. století.
Podnětnou pro rozvoj techniky textilního tisku a zároveň ukázkou zapojování
výtvarníků do spolupráce s průmyslovou výrobou, byla výstava potištěných šátků185 s dezény navrženými předními světovými umělci,186 kterou uspořádal Zika Asher187 pod názvem
Výstava anglických textilií Asher Squares.188 Pokusil se navázat spolupráci i s našimi umělci a
181
Už ve dvacátých letech se přátelil s Františkem Kyselou, který pro něj navrhoval dekorační a šatové látky.
Dále spolupracoval např. s Toyen, Josefem Čapkem, Jiřím Trnkou, Vladimírem Sychrou, Karlem Svolinským či
s Antonínem Kybalem nebo Aloisem Fišárkem. Výtvarným poradcem se zde v roce 1938 stal i Alois Waschman.
182
Patřili mezi ně Josef Gočár, Josef Grus, Pavel Janák, Karel Jarolímek či František Jirásek. J. Gočár
vyprojektoval dvě rodinné vily a řešení interiérů. Malby stropů a dřevěných stěn byly dílem již zmíněného výtvarníka
Františka Kysely a koberce a gobelíny navrhl Antonín Kybal. Sochařskou výzdobu vytvořil Otto Gutfreund, z jehož
díla se dochovaly i portréty členů Sochorovy rodiny. Janák navrhl roku 1923 novou správní budovu a později i
jednu z dělnických kolonií, Grus vytvořil plány pro garáže a domek vrátného. VP, Sochorova vila, 5.10. /na této
stránce nebyly poskytnuty dostatečné informace pro správnou citaci /. Dostupné z http:// www.slavnevily.cz/vily/
kralovehradecky/sochorova-vila. Vyhledáno dne 12. 8. 2011.
183
Viz. Šimek, R., Království potištěného plátna, 9. 3. 2008, dostupné z http://www. profit.cz/clanek/
kralovstvi-potisteneho-platna/. Vyhledáno dne 12. 8. 2011.
184
Rousová, H., Konec avantgardy, Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, GHMP 2011, s. 289.
185
Šátky působily spíš jako určitý artefakt než módního doplněk.
186
Vystavovali např. A. Derain, A.Calder, F.Picabia, H.Matisse, H.Moore, J.Cocteau aj. Později k jeho
spolupracovníkům patřili i S.Delaunay nebo R.Dufy.
187
Podnikatel v oblasti textilní výroby a módy, 1909-1993, před druhou světovou válkou podnikal
v Praze, pak přesídlil do Londýna.
188
Hlavními českými organizátory výstavy byli A.Fišárek a P.Smetana.Podobným způsobem vznikla
v roce 1957 kolekce američana D.Fullera, který ze svých šátků vytvořil výstavu Modern Masters Prints.
S dezény již zmíněných umělců, dále G.Braqua, P.Kleea.Viz. např. Vokáčková, V., Vliv výtvarných umělců na
vývoj tištěného textilu, Dvůr králové nad Labem 1968.
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každý rok pořádal soutěže na návrhy svých textilií, kterých se zúčastnila např. K.Hamsíková
nebo E.Cimbura.189 Jeho prezentace šátků190 u nás podnítila nejenom zájem o techniku filmového tisku, ale byla natolik inspirativní, že dala A.Fišárkovi podnět k uskutečnění podobné akce.191 V tiskárně Máj při nakladatelství Československého spisovatele se, z jeho
popudu, začaly tisknout omezené série šátků.192 Šátky byly tištěny k příležitostem různých
politických a kulturních sjezdů, jako dárkový či upomínkový předmět – např. s motivy Prahy
atd.193
Filmový tisk byl v padesátých a šedesátých letech nejoblíbenější technikou potiskování dekoračních a šatových látek. Jejich náměty, jak už bylo několikrát naznačeno, byly
v padesátých letech inspirovány lidovými motivy – např. v díle J.Hladíka. Nejednalo se však
o kopírování folklórních motivů, ale inspiraci jednoduchými až primitivními vzory. Díky
postupné redukci konkrétních námětů umělci docílili různě odstupňované tvarové jednoduchosti a stylizace přesahující do geometrických tvarů a abstrakci, která se v padesátých
letech v čisté podobě objevovala poměrně málo.194
Z moderního umění se v padesátých letech naši umělci inspirovali kubismem, expresionismem či fauvismem. Postupným prosakováním zahraničního umění pak docházelo
k čím dál uvolněnějšímu projevu výrazového působení abstraktních kompozic. V oblasti
užitého umění a především v navrhování vzorů textilií, i přes poučení domácím i světovým
uměním, je vždy zachována určitá míra dekorativnosti. Způsobil to silný tlak debat kolem
působení výtvarníků v průmyslu a snaha o vyhovění masové výrobě v textilních podnicích.
Dodržovali tedy rovnováhu mezi užitkovou a uměleckou složkou produktů. Návrhy šatových
a textilních látek v sobě nezapřou i vliv vývoje na poli tapiserie. Umělci, kteří se zapojovali
do navrhování textilních desénů, se obvykle věnovali i tvorbě koberců a tapiserií, proto je
takováto provázanost naprosto přirozená.
Naše textilní tisky byly s velkým úspěchem prezentovány na mnoha zahraničních
výstavách, např. na Expo v Bruselu nebo v Montrealu. Mezi hlavní propagátory patřil i
ÚBOK, dílem také díky spolupráci s uvedenými umělci a podniky.

189
K.Hamsíková byla díky své výhře v soutěži pozvána na čtrnáctidenní pobyt do Londýna. První místo
prý vyhrál E. Cimbura, ale z určitých důvodů tehdy do Anglie jet nemohl, proto byla pozvána K.Hamsíková,
která obdržela druhé místo. (Dle osobní výpovědi E. Cimbury ze dne 8.7.2011).
190
Šátek v této době znamenal důležitý doplněk ženského oděvu. Dáno to bylo nedostatkem dobrých
návrhů na šatové látky a také proto, že pořídit si ji by bylo mnohem nákladnější než si pořídit šátek, který mohl
být nošen k několika různým příležitostem zároveň.
191
Jedni z prvních, kteří dodávali své návrhy, byli členové Skupiny 7, např. J.Hladík. In: Stoklasa, J.,
Šátek jako výtvarná záležitost in: Žena a móda XIV, 1962, č. 2, s. 22.
192
Asi do 1000 kusů.
193
Kolekce šátků na kašmíru byly prezentovány např. na výstavě v roce 1962, které se zúčastnil E.
Cimbrura, J.Hladík, V.Drnková – Zářecká, aj. In: Zástěra, K., Nové typy ručně tištěných šátků, Umění a
řemesla, 1961, č.2, s.78-80.
194
Zykmund, V., Obraz? Šátek? Grafika? , Tvar XVIII, 1967, , č.3, s.95.
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II.4.2.Domácí prezentace textilu
Naznačili jsme již, že v zájmu zlepšování životní a kulturní úrovně lidu, estetizace
životního prostředí a kultivace vkusu195 bylo do výroby zapojeno mnoho výtvarníků, kteří
navrhovali dezény užitých produktů. Jejich prosazení do výroby nebylo jednoduché, ale na
veřejnost se dostávaly prostřednictvím různých prezentací podniků a výstav. V padesátých
letech bylo takových tematických výstav u nás uskutečněno mnoho. Měly za úkol, po
vzoru sovětských agitačních výstavních podniků ve velkých a finančně náročných expozicích, vystavovat úspěchy našeho průmyslu. Prezentace textilní produkce našich podniků a
návrhářských firem byla každý rok uskutečňována na Severočeských letních přehlídkách,
Libereckých výstavních trzích, od roku 1959 v Jablonci nad Nisou. V roce 1961 za tímto účelem vznikla i samostatná hospodářská organizace řízená ministerstvem kultury tzv.
Výstavnictví. Vzniklo také několik souhrnných výstav prezentujících určitá odvětví výtvarného
průmyslu, např. pravidelné přehlídky československého výtvarného umění, výstava Současné
textilní umění v roce 1956 na Slovanském ostrově nebo výstava Československo 1960, která
byla uskutečněna přenesením bruselském pavilonu do Parku kultury v Praze atd.196

II. 4.3. Světová výstava Expo 58 v Bruselu
Světová výstava Expo 1958197 (dále jen Expo 58), s hlavním heslem Bilance světa
pro svět lidštější, podstatně ovlivnila vývoj umění u nás. Během přípravy československé
expozice totiž došlo k určitému kulturnímu uvolnění. Částečně byly povolovány i formy
umění, jež u nás u oficiálních schvalovacích komisí nenesly příliš velkou oblibu. Tehdejší
režim si byl vědom nutnosti obstát ve srovnání se světovou konkurencí a byl proto svolnější
k určitým ústupkům. K obhajobě abstraktních progresivních děl, které se nenápadně začínaly
do expozice infiltrovat, bylo používáno „ospravedlnění“ užitých předmětů jako pouhé dekorace.
Touha obstát na této výstavě198 byla provázena snahou o prezentování úspěšné
socialistické země a vybudování důležitých obchodních kontaktů s ostatními zeměmi. Snaha
prezentovat se v co nejlepším světle, se promítla i do faktu, že mnoho výrobků zde vystavených vzniklo pouze pro „Brusel“.
195
Mimo jiné měl být do procesu formování vkusu zapojen i prodavač, který měl na zákazníky osvětově
působit a vychovávat je k tomu, aby projevovali větší zájem o esteticky hodnotné, moderní vzory.
196
Jelikož bylo takovýchto výstav uskutečněno opravdu mnoho, nemůžeme se zde jimi zabývat
dopodrobna? Budou proto ještě zmíněny v poznámkách v kapitole o jednotlivých osobnostech, vždy ve výčtu
zúčastněných výstav.
197
Konala se 17. 4. - 19. 11.1958 v Bruselu.
198
Byla v podstatě jednou z prvních světových výstav po druhé světové válce. Dodnes je řazena k jedněm
z nejslavnějších výstav tohoto typu. Expo se stalo výstavou soupeření ideologií, kde došlo ke konfrontaci
kapitalistických a socialistických států. Na ploše 200 ha, která byla rozdělena do 7 sekcí, se nacházelo více než
150 výstavních pavilonů z 52 zemí celého světa a navštívilo ji tehdy asi 42 milionů lidí.
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Komunistické vedení státu dalo autorům poměrně značnou volnost a ti to často
považovali za jedinečnou příležitost k svobodné tvorbě. Samozřejmě nad takovouto mamutí
akcí musel při výběru zúčastněných umělců dohlížet Ústřední výbor KSČ,199 proto umělci
z tehdejšího pohledu výrazně nekonformní, nebyli k účasti na výstavě osloveni. Částečně i proto, že zúčastněným umělcům byla jednou z největších odměn možnost vycestovat do Bruselu.
Hlavní slovo při výběru měla Ústřední výtvarná komise, kterou vedl Alois Fišárek.200
Československý pavilon201 byl ve výsledku velmi zdařilým celkem, který dokázal
návštěvníky pobavit a zároveň nenásilně přesvědčit o správnosti směřování socialismu. Hlavní
ideovou myšlenkou celé expozice bylo motto: Jeden den v Československu – práce, odpočinek
a kultura v ČSR, který měl prezentovat idylický den socialistického člověka. Celá koncepce
byla postavena na tzv.gesamtkunstwerku, dokazujícího úspěšné budování socialismu v naší
zemi, idylu společnosti a blaho všech.202 Expozice byla neobyčejně úspěšná a obdržela nejvyšší
cenu, Zlatou hvězdu a další cenění.203
Díky tomuto úspěchu došlo u nás k částečnému ale velmi pozvolnému uvolnění
poměrů. V následujících letech stát tolik nelpěl na ortodoxní prosazování metody
socialistického realismu v oblasti umělecké tvorby. Začaly se objevovat projevy experimentální abstrakce, modernismu a bylo tolerováno pořádání výstav. Musíme však souhlasit
s K. Hlaváčkovou, která píše: „Mohlo by se zdát, že umělecká produkce a její úspěšná prezentace na Expo 58 pomohly uvolnit proces přijímání aktuálních uměleckých trendů.(…)Textilní
produkce druhé poloviny padesátých let ale ukazuje, že vynikající tvorba umělců jakými byli
Olga Karlíková, Jiří Mrázek a další, byla ve skutečnosti ovlivněna soudobou uměleckou tvorbou západních zemí již před rokem 1958.“204
Spíše než samotné Expo bylo pro naše výtvarníky podnětné setkání se se západní
moderní výtvarnou tvorbou. Bylo zde vystaveno205 dílo K.Maleviče, G.Braqua, H.Matisseho,
199
Důležitou roli zastával J. Santar, tehdy na pozici přednosty státně propagačního oddělení na
ministerstvu informací a osvěty. Spolu s komisí se vyjadřoval ke všem složkám výstavy – scénáři, výběru
autorů i jejich dílům.
200
Tehdy profesor ateliéru malby na VŠUP a významný představitel Svazu československých výtvarných
umělců. Viz. také Fišárek A., Jak vznikala naše expozice. Výtvarná práce VI, 1958, č. 13-14, s.4, Fišárek, A.,
K výtvarným dílům československého pavilonu na Světové výstavě v Bruselu, Architektura ČSR, 1958, 9-10,
s.627-683. Lapka, K., Československý pavilon na výstavě v Bruselu, Žena a móda X, 1958, č.9, s. 20-22,
Santar, J., Světová výstava v Bruselu Expo 58. Praha 1961. Kramerová, D., Otevírání cesty – světová výstava
Expo 58 v Bruselu, In: Švácha, R., Platovská, M., (eds.) Dějiny českého výtvarného umění VI/I, (1958-2000),
Praha 2000, s.71-77. Kramerová, D., - Skálová, V.,(eds.), Bruselský sen. Československá účast na Světové
výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60.let, Praha 2008.
201
Architekty byli F.Cubr, J.Hrubý a Z.Pokorný a navázali v něm na tradice české avantgardy.
202
Samozřejmě výstava realitu politických perzekucí, pracovních táborů a cenzury zamlčela, ve prospěch
rafinovaně akcentovaného budovatelského optimismu. In: Kramerová, D., - Skálová, V.,(eds.), (pozn.28), s. 21.
203
Československé exponáty přihlášené do soutěže získaly 170 ocenění a pavilon jako celek byl oceněn
nejvyšším bodovým ohodnocením ze všech národních expozic. Úspěch byl velkým mezníkem a pro svět
překvapivým dokladem, svědčícím o schopnosti českých tvůrců. Pozornost vzbudila i moderně architektonicky
řešená restaurace, která byla po ukončení výstavy převezena do Prahy a umístěna v Letenských sadech.
(Přesunuto bylo i představení Laterny magiky).
204
Hlaváčková, K., in: Kramerová, D., - Skálová, V., (eds.), (pozn. 28), s. 305.
205
Přehlídka Padesát let vývoje moderního umění. Uskutečnila se jako doprovodná výstav k Expu.
Vystavenými díly potvrzovala dominantní postavení abstrakce na světové výtvarné scéně.
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P.Kleea, A.Tàpiese, J.Wolse, H.Hartugna, M.Tobeyho, J.Pollocka, V.Vasarelyho nebo
skupiny COBRA. Seznámení se s moderním uměním, v takové podobě, bylo pro naše výtvarníky naprosto šokující a nutně se musel objevit nějaký ohlas v jejich následné tvorbě.

II.4.3.1.Naše prezentace textilu na Expo 58
Textilní produkty našeho výtvarnictví a průmyslu byly na Expo zastoupeny ve dvou
částech, jejichž realizaci měli za úkol zorganizovat dvě naše nejvýznamnější osobnosti tohoto odvětví, A.Fišárek a A.Kybal. Výtvarníci, kteří jimi byli vyzváni ke spolupráci na účasti
na výstavě, byli většinou absolventi textilních ateliérů VŠUP nebo zaměstnanci ÚBOKu, kde
navrhovali inspirativní kolekce pro výrobní podniky.206 Jejich úkolem bylo „ v mezinárodní
soutěži prokázat materiálovou, technickou a estetickou hodnotu a osobitost československé
textilní výroby.207
A.Kybal208 svoji sekci s názvem Vkus pojal jako snový prostor209 a rozčlenil jej
do tematických částí podle ročních období. Využil přitom postupů klasického obchodního
aranžérství. Textilie (především tištěné látky, strojově i ručně vázané koberce, závěsné
tisky a tapiserie) doplnil dalšími předměty, nábytkem a módními doplňky tak, aby sladil
celkové vyznění každé části průběh roku – vznikly tak expozice na téma Jaro, Léto, Podzim a Zima. Z jeho dalších, zde prezentovaných prací, je asi nejznámější monumentální
gobelín, který na téma Československé hrady a zámky, městské a přírodní rezervace, utkal
spolu se svými studenty z VŠUP. A. Fišárek210 převzal odpovědnost za výtvarné řešení
a textilní dekorace v restauračním pavilonu, kam začlenil několik tapisérii a textilních
tisků, většinou s realistickými nebo figurativními prvky. Kromě těchto dvou částí byly
textilie zařazeny i do dalších sekcí naší prezentace, např. opona a tištěné závěsy do Laterny magiky.
Díky úspěchům textilní kolekce se zlepšilo hodnocení textilního umění i u nás.
Bohužel ani to nevedlo ke zdárnému zařazení takových textilií do výroby a obchodu. K realizaci v masovějším měřítku se nedostalo téměř nic.211
206
Tištěné dekorační tkaniny navrhli např. J. Hladík, J. Mrázek, J.Vašut, K.Hamsíková, O.Karlíková,V.
Drnková-Zářecká, Z. Smetanová aj. Většina vystavených potištěných textilií byla vytvořena v ruční filmové
tiskárně Textilní tvorby v Klimentské ulici v Praze. Ručně vázané koberce pro expozici navrhli J.Mrázek,
O.Karlíková, Z.Smetanová a další. Jejich abstraktní geometrické nebo organické vzory byly srovnatelné s
tehdejší současnou evropskou malbou.
207
Expo 58 v číslech a faktech. Doklady a dokumentace o úspěších zemí tábora míru na Světové
výstavě v Bruselu, (soubor. kat. AV ČR),Praha1959, s. 18.
208
Díky úspěchu kolekce získal v roce 1958 státní vyznamenání za vynikající práci. Oceněn byl nejenom
jeho přínos k úspěchu naší expozice, ale i jeho pedagogická práce.
209
Jen malá část textilií v oddílu Vkus byla vybrána z běžně vyráběné kolekce, větší část byla pro
Brusel nově vzorována, ty stávající vzory byly pozměněny po výtvarné i barevné stránce. Jednalo se o
prototypy potenciálně určené pro budoucí sériovou výrobu, k té však z ekonomických, organizačních nebo
technologických důvodů nedošlo.
210
Viz. také Fišárek, A., K výtvarným dílům československého pavilonu na Světové výstavě v Bruselu,
Architektura ČSR, 1958, 9-10, s.627-683.
211
Většinou z ekonomických, organizačních a technických důvodů.
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II.4.3.2. Bruselský styl
Úspěšná výstava Expo v Bruselu je označována za spouštěče stylu označovaného
jako „bruselský styl“. V podstatě se jedná o ohlas u nás do té doby zapovězené evropské a
americké výtvarné abstrakce.
Je charakterizován užitím plošné až dekorativní křivky, abstrahovaného pozadí, organických tvarů, asymetrie a jakési „kosmické utopie“, která vznikla pod vlivem expanze
lidstva do vesmíru. Objevují se motivy kosmu, energie a spirituality. Z realističtějšího pojetí pak motivy raket, ale i náměty strojů, vysílačů, robotů, nebo továren, spirály s planetkami, paraboly, molekuly, atomy, šroubovice atd. Vše vycházelo z idejí panujících ke konci
padesátých a hlavně v šedesátých letech. Idejí, protkaných úžasem nad možnostmi vědy a
techniky, které věřily v pokrok, budoucnost, humanismus a mírové využití atomového a
vesmírného výzkumu.
Do určité míry jsou ohlasy tohoto principu zajímavé, ale později se z něj postupným rozmělňováním a slepým opakováním stalo klišé. Nejrůznější kombinace oficiálního
tvarosloví byly poupraveny lidovou tvořivostí do domácích podmínek. Ohlasy tohoto
stylu lze dodnes nalézt na verandách, balkónech, schodištích nebo vesnických plotech po
celé republice.212 Což platí i o dekorování textilu. Začaly vznikat dekorativně stylizované
tvary - figurální, zvířecí nebo konkrétní věcné znaky.213 K šedesátým letům se ještě vrátíme
prostřednictvím kapitoly o tkaném textilu.

II. 4.4. Trienále v Miláně a naše textilní prezentace
Expo 58 v Bruselu nebylo pro náš průmysl jedinou úspěšnou výstavou. V letech
1957 ale spíše až v roce 1960, byly naše kolekce užitého umění, především textilu a skla
vysoce ceněny i na Milánském trienále. To je považováno za prestižní mezinárodní přehlídku
architektury a užitého umění, výrobků spotřebního průmyslu a designu. M.Lamarová
československou účast na XII. trienále hodnotí jako jednu z nejzásadnějších událostí našeho
designu v období šedesátých let. 214
Tématem XII. Milánského trienále, bylo „Škola a dům“ Dům zde byl chápán přes
jeho vnitřní zařízení – textil, sklo, keramiku, dřevo, kov, atd. Československo, které tehdy
těžilo z euforie z úspěchů na XI. trienále a na Expo 58, zde představilo pestrou přehlídku
hlavně skleněných a textilních výrobků.215 Koncepci expozice připravil Jan Kotík, který
212
Viz. např. projekt Chatařství od Veroniky Zapletalové.
213
Takové„pseudoabstraktní“ tvary se objevovaly už před Expo 58. Výstava spíš uvolnila regulaci takové
tvorby. Oblíbená byla lineární konstrukce znaku odvozená z obrazů moderních umělců, např.P.Kleea. Lahoda, V.,
Brusleský styl mezi vysokým a nízkým, (pozn. 28), s. 341.
214
Viz. např. Lamarová, M., (ed.), 50. léta. Užité umění a design, (kat.výst.), UPM, 1988, nepag.
215
Stolní porcelánové nádobí, vázy a mísy, výrobky z keramiky, křišťálového, olovnatého, barevného,
malovaného a lisovaného skla, skleněné plastiky, nábytek, práce ze dřeva a z kovu, ručně i strojně potištěné a
tkané textilie, ručně a strojně vázané koberce, koberce bouclé. U většiny obdivovaných exponátů zůstalo opět
pouze u prototypů. K jejich sériové výrobě nikdy nedošlo.
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byl také členem mezinárodní poroty a zároveň na trienále vystavoval. Autory vystavených
textilií a koberců byli většinou zaměstnanci nebo spolupracovníci ÚBOKu.216 Opět i tato
výstava vyvolala silný pozitivní i negativní ohlas v dobovém tisku. Nejvýrazněji tuto událost
komentovali již zmíněná M.Lamarová,217 J.Kotík,218 nebo J.Daniels.219
Expozice z trienále u nás byla představena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v květnu
a červnu roku 1961 a vyšel k ní i výstavní katalog.220 Stala se pak i základem Výstavy užitého
umění a průmyslového výtvarnictví, uspořádané u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa221 a po jejím skončení pokračovala až do roku 1962.
V zájmu prezentování našich produktů v zahraničí se průmyslové výrobky
zúčastňovaly i dalších výstav, např v roce 1956 na XVIII. bienále v Benátkách nebo v
roce 1957 na bienále v Sao Paulu atd. S ohlasem se pak, v roce 1960, setkala i výstava
Československo 1960, uspořádaná v Moskvě, kde byly také výrazně zastoupeny výrobky
československého textilního průmyslu.222 Na tyto úspěchy navázaly i expozice na dalších
světových výstavách v roce 1967 v Montrealu,223nebo v roce 1970 v Ósace, 224 úspěchy však
už nikdy nebyly tak zásadní jako v roce 1958 v Bruselu.

216
Mezi ně tehdy patřili např. J.Hladík, J.Hrušková, J.Mrázek, K.Hamsíková, O.Karlíková, V.Drnková
-Zářecká, Z.Smetanová aj. Většina koberců a textilií byla potištěna v ruční tiskárně ÚBOKu, nebo v podnicích
Hedva, Texlen, Moravan atd.
217
Podle M.Lamarové se ve vystavených textiliích „zrcadlily(…)v textilní interpretaci ozvuky tvarů
a barev moderního umění – obrazů Šímových, Miróových, Braquových, Kleeových - a to v monumentálním
rukopise, který neskrýval autentičnost dobového pocitu. Expresivní ornamentalizace, kterou se práce uvedených
textilních výtvarníků vyznačovaly, se však v dobovém spektru užité tvorby nejeví jako ojedinělá.“ Lamarová,
M., (pozn. 141), s. 315.
218
„Jen nedostatek místa nám vzal možnost vypadat jako textilní velmoc. Ale snad to byla i spravedlivost
osudu: převážná většina exponátů v kolekcích nebyla a asi nebude. Vždyť ani bruselský úspěch nedonutil Centrotex
ani výrobu vážně se zabývat vytvořením výtvarné hodnotné kolekce. Je to kupodivu, že tento obor, který měl
hned brzo po válce největší vývojový institut, obor, v němž provádění výtvarně kvalitních výrobků si nevyžaduje
prakticky žádné zásadní změny ve výrobních postupech, obor objemem výroby tak důležitý, je téměř programově
jako poslední běžec v závodech za zvyšováním kvality spotřebního zboží (…)Pokusná metráž, malá série (většinou
v Díle) a sem tam jeden vzor zařazený do kolekce (a často barevně špatně provedený), to vše zabraňuje v získání
zkušeností a nechává výtvarný vývoj viset nad zemí. Při tom je zajímavé, že to, co bylo k výběru na Triennale
shromážděno mělo skutečně vysokou úroveň při srovnání se zahraniční produkcí (…)Nejedná se zde jen o tištěné
dekorační látky. Stejně vysokou úroveň měly koberce jak strojově, tak i ručně vázané. Zvlášť potěšitelný byl fakt,
že tyto vzory stály nesrovnatelně výše než tzv. ´moderní druhy´, které dovážíme z NDR. Ale, upřímně řečeno – je
možné o tomto oboru psát a dělat nějaké závěry, když se dodnes bytový textil nezmohl ani na vzorovou prodejnu,
když sem tam (většinou na výstavách) vidíme dobré koberce z naší výroby a chtěl-li by si je člověk koupit, musel
by jako detektiv hlídat u obchodu, kdy se tam občas nějaký objeví.“ Kotík, J., XII. Triennale v Miláně. Poznámky
k naší expozici. Kultura bydlení a odívání 1960, č. 10, s. 19, 23 a 24.
219
„…československý koberec a československý tištěný závěs může přesvědčit cizí pozorovatele o
vysokých a původních hodnotách naší výtvarné a technické kultury…“ Danielis, J., Spotřební průmysl na
Triennale, Tvar XII, 1961, s. 9, 12-13, 16-17. (J.Danielis byl tehdy náměstek ředitele ÚBOKu).
220
Československá expozice na XII. Trienále v Miláně 1960, (kat.výst.), UPM, 1962.
221
Raban, J., Výstava užitého umění a průmyslového výtvarnictví pořádané k příležitosti 40. výročí
založení Komunistické strany Československa, (kat.výst.) UPM, 1961.
222
Pokorný, Z.,Výstava Československo 1960 v Moskvě, Výtvarné umění X, 1960, č. 7, s. 292.
223
Expozici sestavili S.Libenský, R.Roubíček, A.Kybal . Představena zde byla Roubíčkova skleněná
fontána a křišťálový les, skleněné obrazy a hutnické sklo S.Libenského, Pohádka z krajek A.Kybala, sklo
B.Eliáše, L.Olivy, nebo J.Brychtové, keramika P. a J. Radových. Ze zahraničních zástupců jmenujme alespoň
B.Fullera z USA nebo A.Giacomettiho, který se svým dílem zúčastnil výstavy moderního sochařství.
224
Náš pavilon navrhl M.Řepa, prezentováno bylo sklo V. Liškové, R.Roubíčka, dílo K.Malicha, J.Koláře
a známá plastika Hrozba války od V. Janouška. Náš textilní pavilon byl koncipován na principu pop artu. Hlavním
projektantem celého Expa byl architekt K.Tange a byla zde k vidění i díla Y. Kleina, nebo Armana.
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II. 4.5. Šedesátá léta
Šedesátá léta se u nás nesou ve znamení dozvuků úspěšné výstavy na Expo 58
v Bruselu. Obecně je tato etapa známá jako doba jistého uvolnění, které netrvalo příliš
dlouho. Konečným mu bylo v roce 1968 období nazývané jako Pražské jaro, kdy došlo ke
znovu uzavření hranic, nastolení normalizace a opětovnému utužení komunismu.
K částečnému uvolnění poměrů počátkem šedesátých let přispěla smrt Stalina a
Gottwalda a následně Chruščovovo odsouzení kultu osobnosti. Liberálnější prostředí dovolilo vzniknout více uměleckým skupinám.225 Do veřejně prezentovaného volného umění
začala velmi pozvolna pronikat i expresivní a abstraktní tvorba. V oblasti volného umění ale
není situace tak jasně definovatelná. Nelze totiž říci, že se nová výtvarná řeč, po úspěchu na
Expo v Bruselu, kde byla potvrzena vedoucí úloha abstrakce na celosvětové výtvarné scéně,
mohla prosadit okamžitě. Pozvolna ale ke změnám docházelo.
V roce 1964 byl do vedení SČSVU zvolen Adolf Hoffmeister. Zmírnil se tlak ideologických požadavků na umění a od října roku 1965 bylo, na konferenci SČSVU, povoleno
zakládání tzv. tvůrčích skupin.226 V rámci uvolnění poměrů došlo i k rozvoji výstavnictví.
V roce 1967 se vedoucí osobností Galerie Václava Špály stal J.Chalupecký a pod jeho kurátorským vedením se galerie proměnila v centrum aktuálních tendencí u nás. Postupem času
byly tyto tendence tolerovány i z vyšších míst. Dokonce i surrealismus se, v roce 1964,
dočkal své prezentace v retrospektivě Imaginativní malířství. Rok 1960 je pak zlomovým i
pro neoficiální tvorbu, kdy došlo ke dvěma jednodenním neoficiálním výstavám tzv. Konfrontacím.227
Ve volném umění se u nás od období počátku šedesátých let zvyšoval zájem o západní umělecké proudy, ale po etapě strukturální abstrakce docházelo spíše ke spojení gestické i lyrické abstrakce s figurálními motivy a vznikla jakási amorfní figurace.228 Navzdory
pop artu v západním světě u nás přetrvávaly existenciální a figurativní náměty.229 K situaci
se trefně vyjadřuje Jan Koblasa: „Slyšel jsem nedávno výtku, že jsme byli za opicemi s naší
expresí, třeba abstraktní. Že tou dobou již  zuřil – především v Americe – pop art – a že
ve světě bylo pozitivno, veselo, nezávisle barevno, optično a státotvorno: na tuto výtku lze
celkem jednoduše odpovědět ( neboť jsme samozřejmě věděli o op a pop, třeba sporadicky,
ale přece, z již zmíněného Graphisu či od Adolfa Hoffmeistera), avšak my jsme nežili v
225
Už v druhé polovině padesátých let vznikly známé skupiny Máj, Trasa nebo UB 12, ale i další
skupiny nestejné kvality a trvanlivosti - v Praze např. M 57 (Makarská), MS, Etapa, Blok, Radar, Horizont,
Křižovatka, Profil, Experiment, Proměna ad., v Brně Brno 57, Profil 58, M Brno ad., v Teplicích Krok 57 atd.
226
O slovo se hlásily i dříve zakázané nebo zaniklé organizace.
227
Konaly se v ateliérech J. Valenty – 16.3.1960 a A. Veselého – 30. 10. 1960, zúčastnili se např. Z.
Sion, J. Koblasa, aj. V těchto letech mají z našeho pohledu mnoho společného, dokonce lze tvrdit, že obrazy
jsou si velmi podobné, pravděpodobně z toho důvodu, že všichni vycházeli ze stejných zdrojů a navzájem
se navštěvovali, obrazy si ukazovali, hodnotili a zároveň se tak dost silně ovlivňovali. Obdobně tomu bylo u
výtvarníků zaměstnaných v Textilní tvorbě.
228
Příkladem může být tvorba M.Medka.
229
Objevovaly se různé metafory a na monochromních obrazech převládalo zobrazování monster a
různých přeludů.
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hospodářském zázraku, poklidu důvěry k vládnoucímu. Chruščov ani Novotný nebyli Kennedy, aniž jím byl Brežněv či jiný Bolševik. Nám nebylo do popání – my chtěli stát před naším
světem rovně, proto jsme musili výt a zoufat, skučet úzkostí a bublat, pěnit a rozdírat si tělo
i vnitřnosti – bičovat se…a modlit – podávat zprávu, aby každý věděl, že to, co musíme –
živořit -, nemusí a nesmí být navždy jediná „pravda…“ 230
V oblasti užitého umění a textilního průmyslu jsme již hovořili o zlepšení systému
řízeného hospodářství a tedy i o příznivějším období pro průmyslové výtvarníky.231 Je zde
patrná jasná reakce na nové materiály a technologie, v oblibě jsou plasty, v textiliích pak
použití různých syntetických materiálů. Československá společnost je po zahraničních
úspěších motivována k hledání nového vizuálního stylu, jak v architektuře tak užitém umění.
Ve větší míře k nám pronikalo více zpráv o dění v zahraničí, uvolnily se i poměry v tisku232
a v redakcích časopisů.233
Dezény textilií jsou stále ve znamení odmítání tradičních květinových dezénů.
Kromě ohlasů z padesátých let a návaznosti na tradiční lidové umění,234 se projevuje i
inspirace skandinávským designem – pravděpodobně pro jeho obdobnou návaznost na lidové
tradice a zároveň snahu o praktické a funkční výrobky. Tyto postoje byly našim návrhářům
odjakživa blížší, než západní vlna pop artu.235 Naše země neměla zkušenost s konzumem,
přebytkem produktů nebo komercí.236 Proto umělecký směr čerpající z velkoměstské kultury
a projevů masmédií, tedy tradičně vzato rozhlas, televize, film, fotografie, reklama nebo komiks, u nás nebyl aktuální a jeho projevy se prosazovaly pozvolna, ve velmi malém měřítku
a v pozměněné podobě. V oblasti textilií se v návrzích dezénů projevuje spíše op part s
aplikací jeho geometrických obrazců,237 rastrů a vzájemně se překrývajících lineárních a
plošných tvarů. V designu se pomalu začaly prosazovat tendence biomorfní moderny,238
geometrické tvary i zaoblené křivky s odkazy na formy přírody i svět techniky,239 které jsme
již přiblížili v kapitole Bruselský styl.

230
Koblasa J., Zpráva o padesátých, (pozn. 26), s. 17.
231
Viz. již zmíněné úspěchy na Expo 58 v Bruselu a na XI. a XII. Milánském trienále.
232
Vyšly texty, které byly proti realismu nebo obhajovaly moderní umění. Např. od K.Teigeho, E.Filly
nebo od V.Boudníka.
233
Obvykle se měnilo obsazení ve vedení i na pozicích redaktorů.
234
Např. návrat obliby modrotisku.
235
Lamarová, M., (pozn. 11), s. 454.
236
V Československu, v rámci socialistického hospodaření, chyběly materiály, stroje i produkty.
237
Viz. např. (autor nedohledán) Žena a móda XVIII, 1966, č. 5, s. 5. „Nový módní styl, založený na
geometrickém členění oděvu, se umístil v letní módě na předním místě. Kontrastně barevné plochy – čtverce,
obdélníky, pruhy a lemy dovedou vytvářet s nevyčerpatelnou možností nápadů a kombinací oblečení opravdu
nové a výjimečné.“
238
V USA se projevující už od 30. let, jako reakce na racionalismus. Biomorfní tvary, kombinace
přírodních materiálů a plastů, abstraktní vzory a nesouměrnou kompozici prosazovali i skandinávští designéři,
např. A.Aalto nebo A.Jacobsen.
239
Lamarová, M., (pozn. 214), nepag.
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II.4.6. Tapiserie, art protis, artaig, aktivní tapiserie. Mezinárodní bienále tapiserie v Lausanne
II.4.6. 1. Tapiserie, art protis, artaig
Na úvod této kapitoly je opět zapotřebí vysvětit pár terminologických pojmů, které
sice byly v předchozím textu již několikrát zmíněny, ale pro následující část je naprosto zásadní znát jejich přesnější význam. Jejich užití je v textilní tvorbě, pro dané období, naprosto
signifikantní.
Tapiserie jsou nástěnné textilie, které vznikají pomocí ručního tkaní na stavu.
Provlékáním různobarevných vláken do základní osnovy se vytvářejí nejrůznější vzory. Jejich výroba je dnes považována spíše za umění než za řemeslo, ale původně byly určeny pro
průmyslové výtvarnictví. Technologie ručně vázaných koberců umožňuje výtvarně využít
barevné příze v neomezené barevné škále. Jejich charakter určuje nejen barevnost a kompozice, ale i technologie, kterou byly vytvořeny. Každá z technologií ručního tkaní či vázání je
specifická a každá může do interiéru vnést jinou atmosféru. Vznikat mohou výšivkou, gobelínovým stehem, ale i mechanicky tkaním na žakárském stavu. Jejich funkce je pak v dotvoření
a členění prostoru, v aktivním podílu na jeho řešení i ve schopnosti tepelné a akustické izolace.240
Art protis je druh netkané textilie, která byla v šedesátých letech patentována jako
československý vynález.241 Je blízká tapiserii, odlišuje se v technologii výroby. Místo tkaní
vlákna po vláknu, jak je tvořena klasická tapiserie, se pokládají vrstvy vlny na sebe (později
i syntetické rouno) a pracuje se tak v celé ploše. Jedná se tedy o mnohem rychlejší techniku
přepisu návrhu na podklad než při klasickém tkalcovském postupu a lze jej ještě v průběhu
práce měnit. Jednotlivé vrstvy mohou mít lazurní i neprůsvitný charakter. Různým překládáním,
trháním, prostříháváním nebo třepením a překrýváním se dosahuje barevného prolínání ploch
a tvarů. Umělec pracuje s textilním materiálem zcela volně a blíží se tak spíš malířskému než
textilnímu projevu. Celá plocha je pak fixována hustým prošitím k textilnímu podkladu na
speciálním stroji a následně adjustována. Jelikož výtvarníci při realizacích takovýchto děl pracovali už zcela sami, vytrácelo se rozdělení na tvůrce kartonu a uměleckořemeslného tkalce.
To je důvodem její obliby v šedesátých letech u progresivních textilních umělců.
Variantou art protis je tzv.artaig , který vzniká přichycováním vrstev vlny na textilní
podklad lepením. Mezi další netkané textilie patří arachné. Jedná se o netkanou textilii z rouna
zpevněného proplétáním na stroji, opět podle československého patentu. Používala se kromě
dekoračních a nábytkových textilií i k výrobě oděvů, na obuvnické podšívky apod. Na jejím
principu byl, ve druhé polovině šedesátých let závodem Elitex ve Kdyni, vyvinut a patentován
tzv. aradecor.242 Požadovaný tvar textilie se vyskládal vlněnými vlákny, která byla žehlením
slisována a několikanásobným prošitím a projehlováním propletena do jutového podkladu.243
240
Kybalová, L., Československá gobelínová tvorba, Praha, 1964, s. 13.
241
Vyvinuta byla v brněnské Vlněně. Na jejím zrodu se podílelo několik významných osobností, např.
výtvarníci Jiří Trnka, Antonín Kybal a Alois Fišárek, manželé Jan a Jenny Hladíkovi, Květa Hamsíková a další.
242
Základní patent (1966) akademický malíř František Šlégl, dílčí patent (1990) textilní výtvarnice
Milada Hynková.
243
Při definic těchto pojmů vycházíme z článku viz. Mertová, P., Art protis 45 / Netkaný textil v minulosti
a dnes, Technické muzeum v Brně, 2009, dostupné z http:// www. technicalmuseum. cz/content/view/ 222/69/
lang,cz/, vyhledáno dne 20. 8. 2011.
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II.4.6.2.Vývoj tapiserie a vznik aktivní tapiserie
V Evropě, hlavně ve Francii, Nizozemí a dnešní Belgii, je tradice tapiserie rozvíjena
od 13. století. V 16. století došlo k jejímu velkému rozkvětu díky Ludvíku XIV., který založil
manufakturu pojmenovanou podle rodiny barvířů – Gobelin.
V Čechách jsou počátky tvorby gobelínů datovány do 19. století,244 kdy u nás vedle silné vlny s národními tendencemi, byly vyzdvihovány myšlenky obrody uměleckého
řemesla a ruční výroby. Podobně jako v Anglii nebo v Rakousku, souvisely s revolučními
myšlenkami hnutí Arts ad Crafts, myšlenek Williama Morrise (1834 –1898) nebo Johna
Ruskina (1819 – 1900).
O obrodu tapiserie se u nás pokusila Marie Hoppe -Teinitzerová, která v roce
1910 navázala na druhou dílnu, kterou založil J. Schlattauer v Jindřichově Hradci už v roce
1895. Ta první, která na našem území vznikla, je ve Valašském Meziříčí a je z roku 1895.245
Obě se snažily navázat na tradice lidové výroby. Podrobněji byly zmíněny už v předchozí
kapitole.
K situaci v tomto odvětví v období socialismu je opět třeba říct, že i zde došlo k silnému tlaku na propagaci ideologie. Námětem gobelínů se stala budovatelská témata, život v
socialismu či historická témata poplatná režimu.246 Na přelomu 50. a 60. let byly gobelíny pro
svoji dekorativnost důležitým výtvarným akcentem interiéru. Zkrášlovaly kulturní sály, jednací nebo svatební síně, školky, jesle, zútulňovaly prostorné haly, nebo kanceláře vysokých
funkcionářů.247 Měly svojí „chvějivou přirozeností textilního vlákna vnášet do moderního
prostředí strojů a umělých hmot onen nepostradatelný lidský prvek.“248 Tato funkce však
měla platit o dekoračním a bytovém textilu obecně. Kromě gobelínů vzrůstala také obliba
jeho obdoby tzv. textilních panó.249 V průběhu padesátých let ale došlo ke změně. Postarali
se o ni, stejně jako v oblasti dezénů tištěných textilií, studenti a absolventi VŠUP, návrháři
z Textilní tvorby, později ÚBOKu. Zásadní formující význam měli i již mnohokrát zmínění
pedagogové a jejich spolupracovníci na VŠUP, Antonín Kybal a částečně i Alois Fišárek.
Oba totiž vychovali silnou generaci umělců, kteří se podíleli na obrovském rozvoji tapiserie
a gobelínů v šedesátých letech.
Tradiční gobelínové práce se věnovaly přepisům klasických výtvarných děl, motivům
čerpajícím z lidového umění nebo stylizovaným realistickým námětům. Po vstupu
244
První monotematická publikace věnující se vývoji československé tapiserie je od Ludmily Kybalové,
Československá gobelínová tvorba, vydaná v roce 1964 v Praze.
245
Ani jedna dodnes nepřerušila svoji činnost.
246
Dáno to bylo především tím, že výroba gobelínu je poměrně drahá a nákladná a proto zadavatelem
zakázek nebyly soukromé osoby, tak jako v minulosti, ale veřejné a kulturní instituce.
247
V padesátých letech byly v manufaktuře ve Valašském Meziříčí utkány tapiserie, které nesou názvy
jako Ostrava, Přehlídka lidu v Moskvě, Boj koloniálních národů atd.
248
Lamarová M., Nové možnosti textilu, Výtvarná práce IX, 1961, č. 13, s. 7.
249
V podstatě dekorativní textilie, která je náhradou závěsného obrazu.
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progresivních výtvarníků do této oblasti, se náměty klasické tapiserie změnily v naprosto
volné obrazy, vycházející z jejich malířské nebo grafické práce. Přispěli k tomu i vedoucí
osobnosti ve vedení těchto dílen, protože moderní tendence podporovali. Do manufaktury
ve Valašském Meziříčí nastoupil jako vedoucí Jindřich Vohánka. V duchu tradice se nejdříve
snažil navázat na lidovou tvorbu, postupem času se ale od tradiční tapiserie odklonil a spolu
se svými kolegy, Bohdanem Mrázkem a Jiřím Tichým, byl iniciátorem programu tzv. aktivní
tapiserie.250 Dalším absolventem ateliéru A.Kybala, který byl v manufaktuře zaměstnán
také, byl Josef Műller. Jako vedoucí působil od roku 1968 v gobelínové dílně v Jindřichově
Hradci.
Formujícím faktorem, kromě výtvarníků, byla v tomto období snaha o nalezení
nových technologií a technik. Už od konce druhé světové války se výzkum snažil o vývoj
tzv. netkaných textilií a u nás tak vznikaly jejich nové typy, např. již zmíněné art protis,
aradekor, arachné, artaig a další. Jejich použití v průmyslu záhy ovlivnilo práce výtvarníků,
kteří si je přenesli do vlastní volné umělecké tvorby.251
Vývoj a vzestup obliby tapiserie, gobelínů a dalších nových technik, z nichž
nejvíce používanou byla art protis, může ilustrovat jejich úspěšná prezentace na velkých
přehlídkách našeho umění doma i v zahraničí. 252

II.4.6.3.Aktivní tapiserie
Tapiserie a její podoba art protis se stala zdrojem dalšího vývoje. Výtvarníci cítili
potřebu hledat svůj vlastní způsob vyjádření a tapiserie se pomalu začínala odklánět od
dekorativního pojetí. Dovoloval to i rozvoj a zdokonalování materiálů a technik. Pomocí
nových metod, kdy se umělec stále více zapojoval i do technologického procesu tapiserie, se
vyvíjely nové způsoby práce s materiálem. Hmota a osobní přístup každého z výtvarníků,
250
Bileterová, E., Renesance tapiserie ve 20. století, Umění a řemesla, 1969, č.2. s. 90.
251
D.Tučná a M.Holubová nám poskytují zcela pragmatické vysvětlení, proč se u nás art protis těšila tak velké
oblibě. „Provádět art protis může bez jakýchkoli zábran kterýkoli výtvarník, který si hradí materiál a výrobu (tj.cca 700
Kčs za 1m²), dílo nepodléhá žádnému výtvarnému posouzení, (schválení je nutné tehdy, jde-li do fondových prodejen) do
zahraničí nevyjímaje.“ Tučná, D., Výstava art protis, Výtvarná práce XVI, 1968, č.9, s.10. Také: „Technika těchto textilií
je levná a jednoduchá – na podkladové tkanině sestavuje výtvarník různobarevné vlněné rouno – s eventuálním přidáním
i jiných druhů vláken a tkanin – do libovolných tvarů: v hotovém díle jsou pak všechny prvky pevně spojeny strojním
prošitím.“ Holubová, M., Art protis v Praze, Výtvarná práce XIV, 1966 č. 2, s. 7.
252
Např. v roce 1957 na IX. Milánském trienále byla prezentována rozměrná tapiserie Pravoslava
Kotíka nazvaná Skláři. Na výstavě Expo 58 v Bruselu byla prezentována díla Textilní tvorby, obou zmíněných
gobelínových dílen a samozřejmě i studentů a absolventů VŠUP. Nejúspěšnější byla Srdcová dáma od A.Kybala,
Dílo vyhotovily dílny Ústředí uměleckých řemesel ve Valašském Meziříčí pod vedením Jindřicha Vohánky a
porota ocenila Velkou cenou. In: Santar, J., Světová výstava v Bruselu Expo 58, Praha 1961, s. 80. Velký úspěch
slavila i naše výstava tapisérií z gobelínových manufaktur ve Valašském Meziříčí a v Jindřichově Hradci v
roce 1959 v Bruselu. Dále v roce 1959 na 11. mezinárodním veletrhu v Mnichově. Viz. Trojan, R., Ústředí
uměleckých řemesel v mezinárodní soutěži, Tvar XI, 1960, č. 2, s. 56-61. Z významných výstav uskutečněných
v Československu připomeňme v r. 1960 výstavu Uměleckého řemesla v brněnské pobočce UPM, nebo na podzim
roku 1966 uskutečněnou monotematickou výstavu Československá tapiserie 1956 – 1966. Zde byla představena
díla F.Kysely nebo tapiserie vybrané pro Expo 58, zúčastnil se i A.Kybal a vystaveny byly i práce jeho žáků.
D.Tučná v časopise Tvar reaguje: „Vystavené tapisérie nesou shodné znaky, vyznačují se abstraktním námětem
odmítajícím programově popisnost, ilustraci obrazů vizuálního světa, všechny zúčastněné výtvarné složky díla
(hmota, umělecké ztvárnění (řemeslo), funkce, forma, společnost a její ideologie) jsou rovnocenné a společně
propojené.“ Vidíme tedy, že abstrahovaná forma je sice kriticky hodnocena, ale i na oficiálních místech a ve
veřejné galerii tolerována. Tučná, D., Československá tapiserie v roce 1966, Tvar XVII, 1967, č. 2, s. 38 – 42.
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kteří už pracovali jen s ideovou skicou návrhu a technologickou stránku věci dotvářeli
a domýšleli až přímo při tkaní, daly za vznik tzv. aktivní tapiserii. Práce s textilním materiálem253 už nebyla jen prostředkem, ale stala se nositelem výrazu. Klasický přístup byl
rozšířen a byla zbořena pravidla a zažité konvence, která dosud ve výstavbě a pojetí díla panovala.
Umělci vrstvili materiál, rozrývali povrch díla a snažili se tak překročit jeho statičnost.
Využívali šikmé kladení útků k osnově a melírování nití. Nebránili se ani užití prostředků,
které jsou v podstatě netextilní. Kombinovali různě silné materiály, nerovnoměrnost, nechávali vzorovat osnovu a rušili i tvar a kompaktnost tkaniny. Silnou souvislost takových
pokusů můžeme hledat také ve volném umění a světových trendech, jakými byl informel či
gestická malba. Obdobně, jako západní malíři, hledali naši umělci aktivní tapiserie kořeny
čistého vyjádření uměleckého výrazu např. v lidových textiliích a obrátili se i dále do historie až ke středověkým gotickým, peruánským nebo koptským textiliím. Vývoj směřoval od
„…plošné projekce často iluzivního charakteru k zdůraznění plasticity, vlastní materiálové
existence díla.“ 254 Umělci se dopracovali až ke zcela abstraktní kompozici, kterou členily
geometrické útvary, nebo různé struktury.255 Pracovali většinou pomocí tlumených odstínů,
hnědé, šedé, černé, s akcenty červených tónů ale i dalších odstínů. Svobodný přístup se projevil i v použití materiálu. Kromě hedvábí, lnu, zlata, stříbra, vlny a různých druhů režné a
nezušlechtěné příze, používali i u nás tehdy velmi oblíbeného sisalu. Nebáli se ani dalších
nových umělých vláken. Do textilních prostorových struktur byl začleňován i různý cizorodý materiál, provazy a lana, papíry, kovy, kousky dřeva nebo kameny.256 Všechny tyto
zdánlivě nesourodé materiály byly používány nejen pro dosažení dekorativních efektů, ale
jako výrazové prostředky. Za povšimnutí stojí také fakt, že ačkoliv tyto tendence nebyli nijak
zvlášť podporovány, už v roce 1963 mohli B.Mrázek, J.Vohánka a I.Tuschnerová uspořádat
společnou výstavu a k jejich dílům se objevil i poměrně kladný ohlas ve Výtvarné práci..257
Umělci si uvědomovali paralelu svého díla se současnými zahraničními tendencemi,
jak nám dokládá sám J.Vohánka. „… okamžitý nápad začíná již při prvním styku s výchozími
materiály i s jejich nacházením. Principy gestické malby tak vstupují do oblasti, kde doba
253
Viz.také např. Tučná, D., Tapiserie a textilní skulptury, Umění a řemesla VI, 1969, č. s. 262 – 268.
254
Nešlehová, M., Poselství jiného výrazu, pojetí „informelu“ v českém umění 50. a první poloviny
60.let, Praha 1997, s.75.
255
Vohánka J., Československá tapiserie 1966-71 , (kat. výst.) Výstava v Královském letohrádku na
pražském hradě, Praha, 1972, nepag.
256
Luxová, V. – Tučná, D., Československá tapiséria, Bratislava 1978, s. 17.
257
„….odpovědně – a proto úspěšně -  plní úkoly společensky angažované tvorby…“ a dále „… Vohánkovy
práce patří mezi ony tolik hledané, skutečně soudobé bytové doplňky plně výtvarné hodnoty. Ať už jsou to obě
gobelínové závěsky s účelovou funkcí pevného, izolujícího závěsu (…) Ať drobné gobelíny, nástěnný koberec
nebo všeobecnou pozornost upoutávající studie ze sisalového vlákna – textilie s funkcí dekorativního elementu,
vnášejícího do převážně standardizovaného prostředí lidsky, emotivně obohacující   přízvuk specifického
výtvarného projevu – všechny mají společné zásadní znaky Vohánkovy tvorby: převedení objektivní reality do
reality textilního díla – míru a způsob tvarového zjednodušení, plošnost a traktování ploch, osobitou barevnost
a konečně přísnou technickou morálku, která nejen neodvolí autorovi zneužít jakkoliv techniku a vlastnosti
materiálu, ale která také dovádí každou práci k individuálnímu, čistě textilnímu dokončení až po samu úpravu
zavěšení.“ Medková, J., Tuschnerová, Mrázek, Vohánka, výstava gobelínů v kabinetě Moravské galerie,
Výtvarná práce XI, 1963, č. 13-14, s. 11.
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realizace trvá přinejmenším měsíce, v nové podobě.“258
V novátorských pokusech hrály, ve světovém vývoji na přelomu 50. a 60. let, hlavní
úlohu skandinávské země a státy střední Evropy, hlavně Polsko. 259 Nejprogresivnější větev
abstraktní roviny tapiserie se velmi úspěšně rozvíjela např. v díle Magdaleny Abakanowicz, Sheily Hicks260 nebo Vojtěcha Sadleye.261 Komentář M.Abakanowicz se objevil i
v časopise Umění a řemesla:„…dnes připouštíme možnost nového stavebnictví (…)tudíž i
naše požadavky na uspořádání interiérů a i samé stěny by mohly být jiné. Možná, že to
budou právě ty formy tkané, jež budou ohraničovat uzavřenou plochu interiérů nebo v ní
vytvářet centra života.“ 262
II.4.6.4.Mezinárodní bienále tapiserie v Lausanne
Nové tendence, v oblasti autorské tapiserie, byly pravidelně představovány na bienále
ve švýcarském Lausanne. Tato přehlídka textilií byla založena v roce 1962 francouzským
malířem, grafikem a textilním výtvarníkem J.Lurçatem (1892-1966) v Museé cantonal des
beaux-arts Lausanne. Zpočátku zde byly vystavovány jen nástěnné tapiserie, které byly podle tradic této výtvarné textilní disciplíny většinou s figurálními náměty. Od druhého ročníku
se začaly objevovat i abstraktní motivy a postupem času se z bienále stala nejprestižnější263
přehlídka těch nejprogresivnějších přístupů k tkaným textiliím.264 Zájem o účast byl velký,
komise obvykle vybírala asi sto zúčastněných ze zhruba tisíce přihlášených zájemců.
V šedesátých letech265 se postupně rozvíjel nový přístup k tapiseriím a tradiční práce
v dílnách podle výtvarníkova návrhu byla vytlačována zcela autorskými pracemi. Experimenty s textilní hmotou proměňovaly nástěnné koberce směrem k trojrozměrným dílům
blízkým prostorovým textilním objektům a instalacím. Bienále v Lausanne se tedy stalo
největší přehlídkou autorsky vytvářených textilních děl. Díky nim došlo i k úvahám, zda
by nemělo změnit svůj název na přehlídku současného textilního umění, které by vhodněji
charakterizovalo změnu v pojetí tapiserie.
Od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se začaly objevovat také diskuze nad
správností začlenění textilního umění do oblasti užitého a dekorativního umění. Tyto otázky
se při pohledu na díla v oblasti autorské tapiserie nabízejí stále a dodnes nebyly s konečnou
platností zodpovězeny. Poslední ročník přehlídky se uskutečnil v roce 1995. Po smrti
258
Vohánka, J., Aktivní tapiserie, Tvar XVII, 1966, č. 3, s. 78.
259
Tučná, D., Soudobá polská tapiserie, Tvar XVII, 1966, s. 68-73.
260
O její výstavě u nás např. Lamarová, M., Vlákno a prostor, Výtvarná práce XVI,1968, č.14, s.7.
261
Bileterová, E., Renesance tapiserie ve 20. století, Umění a řemesla, 1969, č.2. s.90.
262
Abakanowicz, M., Názory o tapiserii. Umění a řemesla, 1967, č.3,s.53.
263
Vystavovali zde i H.Matisse, nebo Le Corbusier.
264
Lausannské bienále nebylo jenom úspěšnou přehlídkou pokrokového vývoje v oblasti tapiserie.
V roce 1965, na druhém lausannské bienále, se objevily tapiserie s motivy přenesenými pouhým přetkáním
obrazů od světoznámých moderních malířů , kterými byli např. V.Vasarely, J. Arp, P.Picasso, atd. Zvedla se
proto vlna oprávněné kritiky odmítající pouhé kopírování malby.
265
Tehdy se také v našem tisku objevuje k bienále v Lausanne mnoho článků. Např. Tučná, D., Lausanne
1969, Výtvarná práce XVII, 1969, 10-11, s.5, Vachtová,L., Bienále textilních rozpaků, Tvar XXI, 1970,č.1,
s.12-19.
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J.Lurçata se ale jeho kolegyně P.Pauli rozhodla založit nadaci, Assotiation Pierre Pauli
Lausanne, která dodnes spravuje velkou kolekci textilního umění, které bylo v průběhu
existence přehlídek v Lausanne prezentováno.
Zástupci z Československa byli na tyto přehlídky také zváni. Ovšem komunistický
aparát přihlášky obvykle zadržoval do posledního okamžiku, aby se naši umělci neměli
příležitost zúčastni. Jen málo umělcům se pak podařilo přehlídkovou komisi obeslat svými
díly včas. Ti, kteří se přehlídek zúčastňovali pravidelně byli např. J.Vohánka nebo manželé
Hladíkovi. Jan Hladík opakovaně uspěl a za svá díla zde získal mnohá ocenění. Postupem času díky jejich úspěchům začal tuto přehlídku reflektovat i dobový tisk.266 Všichni
ale všeobecné nadšení pro tento výrazný posun v tapisériích nesdíleli. Např. M.Lamarová
v rozhovoru s V.Jeníčkem ve Výtvarné práci uveřejňuje tento komentář: „Ručně vázaný
koberec, který by neodpovídal možnostem a mezím techniky stejně jako dimenzím interiéru,
jemuž byl určen, nebude ryzím výtvarným dílem, i kdybychom ho vypreparovali z živého
prostředí do neosobní výstavní síně.“ 267

266
Viz. např. Tichý, J., Výstava tapisérií v Lausanne, Výtvarná práce XIII, 1965, č. 17, s.8. K třetí
přehlídce tapisérii v Lausanne v roce 1967, se v našem tisku objevila i reakce K.Hetteše, kde popisuje vystavené
práce a upozorňuje na rozdíly pojetí práce polských a francouzských výtvarníků. Z českých umělců zmiňuje
manžele Hladíkovi, Jindřicha Vohánku nebo Bohdana Mrázka. Hetteš, K., Lausanne a hledání zítřka, Výtvarná
práce XV, 1967, č.16., s. 12.
267
Lamarová, M., Mezinárodní úspěch našich potištěných tkanin, rozhovor s V. Jeníčkem, Výtvarná
aráce IX, 1961, č.12, s.6.
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II. 5. KDE JE HRANICE MEZI DEKORATIVNÍM ORNAMENTEM A ABSTRAKCÍ?
Následující kapitola je sondou do práce několika výtvarníků v daném období. Každý
ze zde zmíněných autorů se snažil o nalezení specifického vyjádření i přes diktát socialistického realismu. Jelikož u nás nemohly být abstraktní projevy, na rozdíl od zahraničního
umění, kvůli politické situaci veřejně prezentovány, výtvarníci se uchylovali k užité tvorbě,
jež jim poskytovala azyl pro svobodnější projev. Při bližším prozkoumání jejich návrhů se
nám nabízí vzájemná srovnání. Dáno to může být původem ze stejné mateřské vzdělávací
instituce - VŠUP a následným zaměstnáním nebo alespoň spoluprací s ÚBOKem, které se
tak staly místem obrovské akumulace talentů. Instituce přes nepříznivé podmínky nabízely
dobrou konstelaci pro formování abstrakce jako způsobu uměleckého vyjádření adekvátního
moderní době.
Z dochovaných zlomků tehdejší produkce textilií (ať už realizovaných ve výrobě,
vytvořených jen v pokusném tisku, průmyslově nebo autorsky tkaných), můžeme zaznamenat polarity v povaze námětu návrhů. Většina umělců se zpočátku držela ověřených
zdrojů inspirace, jež jim poskytovalo dědictví folklóru a samozřejmě nikdy nevyčerpatelná
studnice nápadů - příroda. Jen pozvolna se vydávali na cestu zjednodušování reálných prvků
k uvolněnějšímu projevu, vedoucímu až k čistě abstraktním návrhům. Lze je klasifikovat
do několika rovin. Na jemné lineární, grafické, geometrické nebo strukturální povahy, což
je naprosto symptomatické pro tuto dobu. Podle mého soudu tato skutečnost souvisí také
s leitmotivem doby, spojení umění se životem, zapojováním výtvarníka do výroby a úsilím
vytvářet životní sloh.
Pozornost si jistě zasluhuje návrhářství tištěných látek, ale i tkaní textilií. Vývoj
v této rovině nese naprosto signifikantní rysy prolínání obou poloh tvorby zde zmíněných
umělců. Nabízí se nám úvaha, zda je možné, že československá umělecká abstrakce byla
zpětně ovlivněna užitým uměním. Na příkladech vývoje situace i výtvarné tvorby je patrné,
že i přes odmítání západních tendencí k nám informace o vývoji v zahraničí pronikaly. Naši
umělci dokázali reagovat na dobové tendence i bez jasně konkrétní představy či osobním
seznámením se s jejich podobou. Jejich projev vyústil v tvorbu, jejíž ukázky jsou zařazeny
v této práci.
Určitý podíl pro formování takových projevů nesli i pedagogové A.Fišárek a
A.Kybal, angažující se v tomto výtvarném oboru také, proto jimi otevřeme tuto kapitolu.

Alois Fišárek (1906 – 1980) se s textilem setkával už od dětství, protože pocházel z rodiny krejčího. Jeho dráha původně směřovala jinam. Studoval totiž krajinomalbu na
Akademii výtvarných umění u O. Nejedlého.268 Fišárek ale nijak nevybočoval z tradičního
268
V roce 1926 získal francouzské stipendium, které podporovalo mladé umělce a poskytovalo jim
studijní pobyt v Paříži. Studia na AVU A.Fišárek zakončil v roce 1929 tzv. čestným rokem, které talentovaným
žákům poskytovalo privilegium zůstat ještě rok pod ochranou školy a připravit se na přechod do praxe či k
samostatné tvorbě.
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výtvarného kánonu doby a býval označován jako zástupce malby poesie všedního dne.269
Přiklonil se proto v roce 1938 ke spolupráci s firmou Josef Sochor, pro kterou navrhoval
dezény šatových a dekoračních látek a experimentoval s technikou filmového tisku. [1] Dále
pracoval pro družstvo Máj,270 k němuž byla přidružena ruční filmová tiskárna v Klimentské
ulici v Praze a v letech 1948 – 1951 se stal jejím uměleckým vedoucím.271 V roce 1946
byl jmenován profesorem VŠUP272 a pověřen vedením speciálního ateliéru užité malby se
zvláštním zaměřením k textilnímu umění.273 Navrhování textilií se věnoval spíše po malířské
stránce a se svými žáky začal důsledně rozvíjet technologii filmového tisku, což odlišovalo
jeho ateliér od „školy“ A.Kybala. Kromě návrhů tištěného textilu je vedl k monumentální
tvorbě gobelínů, art protis, mozaiky, nebo skla. [2]
Pedagogická funkce274 žádala ideově zacílený program a vytvořila z něj společensky
angažovanou osobnost.275 Veškerá jeho činnost musela být orientovaná shodně s dobovým
politickým přesvědčením, také vzhledem k bohaté tvorbě na státních zakázkách. Pro svoji
práci proto hledal inspiraci v lidovém umění 276 a i během své pedagogické činnosti usiloval
o svérázný národní charakter návrhů i volné tvorby jeho žáků.
V období, kdy na naši výtvarnou scénu začaly pronikat abstraktní tendence, vytvářel
jednoduché stylizované ornamenty, nebo kompozice jednoduchých barevných linií. [3] K
debatě nad oprávněností užití nezobrazivých prvků, jež tehdy zaznívala z dobového tisku, se
vyjádřil kulantně:„ … přece každý obraz vzniká z procesu abstrahování, neboť jedině tak se
mohou zrodit výtvarné formy.“277
Ve své vlastní torbě se kromě tištěných textilií věnoval návrhům opon, dekorativních panó, textilních závěsů pro divadla, opery a další společenské nebo reprezentační
prostory. [5] Ve většině případů využíval figurálních motivů dekorativního charakteru nebo
abstrahovaných forem s vazbou na expresivní či surrealistické prvky, nejen v textilních
návrzích, ale i ve volné tvorbě, např. Stůl, Les. [6, 7] V šedesátých letech se neubránil
vlně utopického obdivu k robotice, strojům a technicistních konstrukcí, tak jako v dekorativním panó Moderní věk. [4] Teprve ve druhé polovině šedesátých let se dokázal oprostit od
reálných prvků a díky uvolněnější atmosféře se tento přístup nebál využít i v návrzích pro
veřejné zakázky, např. pro emblém ČVUT. [8]

269
V letech 1929-1931 pravidelně vystavoval jako host Mánesa, v roce 1931 se stal jeho čestným členem.
Sám se po celý život hlásil k odkazu myšlenek a tvorby P.Cézannea.
270
Později přejmenováno na Nakladatelství Československý spisovatel.
271
Současně, v letech 1947-1949, předsedal Svazu československých výtvarných umělců
272
Zde působil do roku 1961, kdy v letech 1960-1961 zastával pozici prorektora.
273
Mezi jeho žáky patřili např. E.Cimbura, K.Hamsíková, nebo J. a J.Hladíkovi.
274
Po působení na VŠUP se přesunul na AVU, kde vyučoval v letech 1967-1975.
275
V roce 1965 mu byl udělen titul zasloužilý umělec a následně v roce 1968 se stal laureátem státní
ceny Klementa Gottwalda.
276
Což také dokládají jeho tištěné šátky, které prezentoval na výstavě Asher squares z roku 1947. Napsal
i úvodní text ke katalogu: Ascher Squares, výstava anglických textilií, (kat. výst.), SVU Mánes, 1947-1948.
277
Lamač, M., Alois Fišárek, Praha, 1987, s. 12.
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Kromě malířské a pedagogické činnosti byl aktivní i v poradenské, publikační278 a
odborné sféře. Účastnil se různých zasedání, porot, komisí, výtvarných i redakčních rad.279
Podílel se také na přípravě naší expozice pro Expo 58 v Bruselu, přispěl svými návrhy textilií280 a byl dokonce jmenován předsedou ústřední výtvarné komise. Sám se k tomu vyjádřil
takto: „ cílem komise bylo podat správný obraz o vyspělé kultuře našich národů, říkat
pravdu, nic nepředstírat, působit lidsky přívětivě a představit celému světu to, co dovedeme
(… ) přispět lidstvu pro lepší svět.“281
Jeho osobnost je pro vývoj našeho tehdejšího umění významná hlavně pro práci s
filmovým tiskem a svojí pedagogickou činností.
Bezesporu nejvýznamnějším výtvarníkem a pedagogem v oblasti naší textilní tvorby
minulého století je Antonín Kybal (1901-1971). Svoji výtvarnou dráhu započal během
studií na VŠUP v letech 1919-1924.282 Ve své tvorbě se věnoval malbě i architektuře, ale
hlavním těžištěm práce se pro něj stala vrcholná užitá tvorba v oblasti textilií. Dezény ručně
vázaných a ručně i strojově tkaných koberců navrhoval283 už od dvacátých let pro Artěl nebo
Krásnou jizbu.284 Nutno podotknout, že se setkaly s pozitivním ohlasem a zajistily mu uznání
v této oblasti bytového textilu.285 Jeho tvorbu v tomto období, prakticky až do počátku druhé
světové války, charakterizuje čisté lapidární, geometrické, tvarosloví s použitím omezené
škály barev.286 [11, 16] Druhou polohou jsou abstrahované dekorativní motivy převzaté
z přírody.287[12, 13] Jejím studiem a malbou se Kybal zabýval i během let 1939 až 1945,
278
Z jeho textů např.: Jak vznikala naše expozice, Výtvarná práce VI, 1958, č. 13-14, s. 4., K výtvarným
dílům československého pavilonu na Světové výstavě v Bruselu 1958, Architektura ČSR 17, 1958, č. 9 – 10,
s. 672-683. Textilní tisk, In: Věci a lidé, (kat.výst.), Praha, 1948, nepag. Výtvarník a výroba. Textilní tvorba,
1950, č.4, s. 108-11. K jeho tvorbě: Kybalová, L., Československá gobelínová tvorba, Praha 1964. Lamač, M.,
Alois Fišárek, Praha, 1961. Lamač, M., Alois Fišárek, Praha, 1987. Stadler M., Počátky spolupráce výtvarníků
s textilním tiskem, Tvar I, 1949, s. 234-244. Hetteš, K., Alois Fišárek, Tvar I, 1949, s. 247-256. Tomeš, J., Alois
Fišárek, Výtvarná práce VII, 1959, č.6, s. 7.
279
V letech 1959-61 předsedal výtvarné radě Tiby a byl také členem Ústřední výtvarné rady.
280
Vytvořil gobelín a dekorativní závěs pro restauraci našeho pavilonu.
281
Lamač, M., (pozn. 277), s. 98.
282
Studoval u profesorů J.Mařatky v ateliéru sochařství a A.Hofbauera v ateliéru malby a figurální
kresby. Současně tehdy studoval i středoškolskou pedagogiku na filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
283
Jak píše L.Vlčková,v duchu uplatňování zásad funkcionalismu v designu bytových doplňků, jež byly
tehdy aktuální díky snahám o formování životního slohu. Vlčková, L., Antonín Kybal, Severočeská galerie
výtvarného umění v Litoměřicích, 2011,.s.39.
284
Od roku 1931 byl jejím výtvarným poradcem. Byl také členem výtvarného odboru Umělecké besedy
a Svazu československého díla. V roce 1948 se stal výtvarným poradcem národního podniku Československé
textilní závody. Důležitou úlohu sehrál i při reorganizaci znárodněného průmyslu, kdy se zapojil do spolupráce
s textilní průmyslovou výrobou. Stál u zrodu Textilní tvorby, stal se vedoucím výtvarníkem jejího návrhářského
oddělení a byl i předsedou komise Textilní tvorby. V roce 1956 byl předsedou komise pro posuzování
generálních kolekcí textilního a oděvního zboží, konfekce a obuvi. Od roku 1963 byl předsedou výtvarné rady
národního podniku Centrolen.
285
Úspěšné byly i jeho práce vystavené na Milánském trienále, kde v roce 1940 získal stříbrnou medaili.
286
„Koberce členil do dvou zalomených, pravoúhle do sebe zapadajících ploch, světlé a tmavé, jež jsou
na užších stranách prodlouženy v úzký lem. Optické zkreslení formátu, vyvolané ostrými valérovými rozdíly
v plošné kompozici, je vyrovnáno jemně linkovaným pruhem uprostřed koberce. Práce tohoto druhu byly
vyrovnány v nejrůznějších barevných obměnách.“ Spurný, J., Antonín Kybal, Praha 1960, s. 12.
287
„...lněné potahové a dekorační látky, z této doby, tištěné z dřevěných forem, jsou pokryty abstraktními
jehličnatými nebo volnými vegetabilními prvky, nepravidelně zvlněnými pruhy, spirálami, oválnými nebo
hvězdicovými tvary a různými kombinacemi těchto motivů. Zmenšením měřítka bylo často téhož vzoru použito i
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kdy se kvůli válce odstěhoval na svoji chatu na venkov. Vytvořil zde řadu krajinomaleb a
expresivních figurálních studií, které se staly zdrojem námětů mnoha jeho tkaných koberců,
jež realizoval v pozdějším období.288
Po druhé světové válce byl jmenován do čela speciálního ateliéru textilního výtvarnictví na katedře textilního umění VŠUP,289 kde působil až do roku 1970.290 Dokázal se této
práce chopit natolik zodpovědně a moderně, že se stal nejvýznamnějším pedagogem zabývajícím se výukou textilní tvorby u nás.291 Ve své tvorbě i pedagogické činnosti odmítal otrocké
kopírování cizích vzorů, historismy a dobový sklon k ornamentalismu. Vyzdvihoval práci
s materiálem a konkrétní výraz techniky, kterou považoval za základ tvořivé práce textilního
výtvarníka. Velmi si zakládal na znalosti řemesla, poznatcích v textilních technologiích a
práci žáka na každém díle od kresebného návrhu až k výsledné realizaci. Klasické gobelíny,
které byly vytvářeny podle malované předlohy na kartonu, Kybal kritizoval a propagoval
užší kontakt návrháře s tkalcem. Ovlivnil tím mnoho svých žáků, jež na jeho přístup navazovali v oblasti tzv. aktivní tapiserie. Zásady, podle kterých pracoval a podle kterých vychovával i své žáky může charakterizovat Kybalovo už téměř zprofanované heslo: „Textil se
nenavrhuje, textil se tká.“ 292
Ve vlastní tvorbě se paralelně vedle sebe věnoval návrhům potištěných látek, šátků,
[14, 15] záclonovin a koberců. Od roku 1952 navrhoval tapiserie, na jejichž provedení se
tvůrčím způsobem podílela i jeho manželka Ludmila.293 V tomto období se v jeho tapisériích
objevují klasické reminiscence (obdobně jako v tištěných tiscích) lidového umění, pracuje
s ornamentem a stylizovanými přírodními motivy.
Postupně se přes expresivní figurální výjevy294 dopracoval až k abstrahovaným
námětům realizovaných technikou art protis. Tento vývoj silně souvisí s jeho malířskou
tvorbou [18] a krystalizuje v závěrečném období v symbolicky duchovní náměty spojené
s přírodou, např. Kámen a mrak. [19] Kam až zjednodušování tvarů a oprošťování se od
skutečnosti k jednoduchým prostorovým a tvarovým vztahům vedlo, dokládá několik posledních gobelínů, které vytvořil v sedmdesátých letech.
pro látky šatové, obvykle dvoubarevné – barva půdy a barva tisku – zřídka o více barvách. Pro všechny tištěné
látky je charakteristické, že půda kreslí stejně jako tištěný vzor. Volba barevných tónů byla neomezená a řídila
se zařízením místnosti...(ibidem).
288
Většinu této tvorby představil na výstavě v roce 1949 ve výstavní síni uměleckého domu průmyslu.
289
Vedle Kybalova ateliéru se na textil zaměřovala i „škola“ A.Fišárka. Každý ale k výuce přistupoval
odlišně. Zásadní rozdíly byly v pojetí – Fišárek k textiliím přistupoval malířsky, jako k volnému umění, Kybal
se více držel zásad užitého umění.
290
Až do jeho příchodu na školu u nás textilní výtvarnictví nebylo vysokoškolskou disciplínou, měl
proto naprostou volnost ve vedení celé své „školy.“ Jeho spolupracovníky v ateliéru byli Karel Lapka, tehdy
učitel textilní technologie a Oldřich Florián, vedoucí textilní dílny. Odborným asistentem pro obor textilního
výtvarnictví byl Bohuslav Felcman, který v roce 1971 ateliér po Kybalovi převzal.
291
Stal se i předsedou katedry textilního výtvarnictví, byl členem umělecké rady i členem habilitačních
komisí školy.
292
Kybal, A., úvodní text katalogu Antonín Kybal, Umělecká beseda, 1935.
293
(1905-1975) K její tvorbě viz. Luxová, V., - Tučná, D., Československá tapiséria 1945-1975,
Bratislava, 1978. Mráz, B., Mrázová, M., Současná tapisérie, Praha 1980.
294
Z hlediska povahy této práce se jimi zde nezabývám, i když jsem si vědoma, že se jedná o jedny
z jeho nejznámějších, např. Černá hodinka, nebo Tanečnice v zahradě.
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Jeho uměleckou tvorbu doplňovala práce v oblasti teorie.295 Mezi nejznámější publikace, do kterých shrnul své teoretické články, patří kniha Kapitoly o textilním umění 296 a
kniha O textilním výtvarném projevu297, která na předchozí publikaci navazuje, ale některé
poznatky z oblasti textilního umění prohlubuje.
Kybal byl, díky uměleckým i výstavnickým úspěchům, pedagogické i publikační
činnosti a aktivitám ve spolupráci výtvarníků s průmyslem a členstvím v různých radách,
komisích a poradních orgánech, velmi exponovanou osobností.298 To vedlo k jeho jmenování
do čela hlavních tvůrců československé expozice na Expo 58 v Bruselu.299 Po úspěchu kolekce Vkus, se v roce 1967 stal autorem části naší instalace s názvem Inspirace na Světové
výstavě Expo 67 v Montrealu.
A.Kybal300 byl významným představitelem meziválečné avantgardy i poválečného
textilního umění. Jeho přínos tkví především v obrodě textilní tapiserie a zvýšení estetické
úrovně textilních výrobků.
Kybalovým dlouholetým spolupracovníkem byl pedagog a textilní návrhář
Karel Lapka (1913-1993). Tento výtvarník, spíš než svojí návrhářskou prací, formoval rozvoj našeho textilního umění daného období svojí pedagogickou a odborně
publicistickou činností.301
V letech 1929 – 1933 studoval na Státní průmyslové škole textilní v Brně, kde se
stal i asistentem. V pedagogické dráze pokračoval v letech 1939 – 1950 na brněnské Státní
průmyslové škole textilní a zároveň v letech 1941 – 1942 na Škole uměleckých řemesel. Od
roku 1947 začala jeho téměř dvacetiletá spolupráce (nejdříve externí) s A.Kybalem. Spolu
s ním se podílel na přípravě úspěšné expozice textilu Vkus na Světové výstavě Expo 58
v Bruselu. V letech 1950-1973 byl na VŠUP stálým pedagogem.302
295
Věnoval se hlavně základním tvůrčím i technologickým otázkám textilního výtvarnictví. Vyjadřoval
se o výtvarné hodnotě výrobků, kritizoval výrobu, snažil se o obrodu umělecké tradice, psal o svébytnosti
výrazových prostředků textilního umění, o podstatě a funkci ornamentu. Vyzdvihoval také spolupráci textilních
výtvarníků s průmyslem i s jinými výtvarnými obory, hlavně s architekturou. Své myšlenky pravidelně publikoval
v dobovém tisku. Např. v časopisech Tvar, Panorama, Architektura, Výtvarná výchova, Žijeme a dalších.
296
Kybal, A., Kapitoly o textilním umění, Praha 1958.
297
Kybal, A., O textilním výtvarném projevu, Praha 1973.
298
V první polovině padesátých let získal mnoho prestižních zakázek reprezentačního charakteru. Např.
vytvořit návrh dekorativní textilie pro Československé velvyslanectví v Moskvě, pro muzeum Klementa
Gottwalda nebo pro československá kulturní střediska v Berlíně a ve Varšavě.
299
Kromě přípravy celé expozice Vkus připomeňme z jeho zde prezentovaných děl návrh na oponu pro
divadlo Laterna magika, zlatou dekorační látku a dvanáct na hedvábí tištěných kakemon. Jedná se o abstraktní
plošné kompozice, založené na tvarovém a barevném rytmu přírodních a geometrických prvků.
300
K jeho osobnosti a tvorbě např. Hetteš, K., Antonín Kybal, Tvar I, 1949, č. 2, s. 43-57, Kybalová, L.,
Antonín Kybal, práce z let 1925-71, (kat.výst.) Praha, UPM, 1974, nepag. Simota, J,. – Kostka, Z., (eds.), Sto let práce
Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Praha, VŠUP 1985. Spurný, J., Antonín Kybal,
Praha 1960 a nejnověji Vlčková, L., Antonín Kybal, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2011.
301
K jeho tvorbě např. Hoffmeisterová, J.,Unikátní filmové tisky pro nový kulturní dům v Jihlavě,
Výtvarná práce IX, 1961, č.25 – 26, s.5-6., Raban, J.,Karel Lapka, Tvar XV, 1964, č.8, s.239-253 a XLVII,
Kybalová, L.,Umělec a pedagog Karel Lapka, Domov 13, 1973, č.2., s 26-30, aj.
302
V letech 1960-1966 se ujal funkce prorektora pro styk s průmyslovou výrobou.
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Můžeme říci, že ve své tvorbě byl typickým průmyslovým výtvarníkem.303 Už od
dob studií prošel praxí ve vlnařské výrobě, vytvářel návrhy na listové žakárské, tkané nebo
tištěné textilie. Jeho tvorba zahrnovala i oděvní, dekorační a potahové látky [20, 21],
koberce a tapiserie. Nevyhýbal se ani spolupráci s architekty, navrhoval závěsy nebo opony
do společenských prostor304 a kromě Expo v Bruselu se podílel i na koncepci několika
dalších výstav.305
Nejzajímavější jsou jeho abstraktní kompozice, které vytvářel od poloviny šedesátých
let. Tiskl je speciální technikou pomocí šablon, tzv. textilní grafikou.306 V oblasti tištěných
textilií přitom nikdy nezašel do ryzí abstrakce. Od stylizovaných ornamentů se posunul jen
do polohy pouhé hry geometrických obrazců, ploch, čar a skvrn. [22] Osobitějšího výrazu
dospěl až v návrzích ručně vázaných koberců, které v sobě nezapřou inspiraci abstraktním
expresionismem a zapadají tak do linie, jež u nás vyvrcholila autorskou tapisérií. [28, 29]
Z Lapkovy tvorby bych ráda vyzdvihla jinou námětovou rovinu v oblasti tapisérií,
která se nesla v duchu utopické kosmologie - tematický cyklus Vesmír [24, 25, 26, 27], který
vytvořil pro soutěž k 20. výročí osvobození naší republiky. Inspiraci pro toto pozoruhodné
dílo poskytly úspěchy sovětských kosmonautů, ale i Nerudovy Písně kosmické. J.Raban toto
Lapkovo dílo v článku k jeho padesátinám popisuje jako: „…vyjadřující úspěchy vědy a
techniky v dobývání vesmíru a jejich humanistický základ“. V závěru textu, kdy chválí jeho
práci, dodává: „…a přece se mu dostává konkrétní společenské objednávky od průmyslu
stejně málo, jako ostatním. A to je třeba připomenout právě při hodnocení jeho díla, i když
to platí také o mnohých dalších výtvarnících a dalších průmyslových oblastech.“307
Karel Lapka byl významným i v oblasti publikační a teoretické činnosti.
Z nejdůležitějších Lapkových textů připomeňme jeho pravidelné články k aspiranturám na
VŠUP308 a další stati podporující rozvoj spolupráce výtvarníků s průmyslem, obrodu užitého
303
Patřil mezi zakládající členy Textilní tvorby a byl jejím dlouholetým spolupracovníkem. Do roku
1957 pracoval i jako návrhář textilního závodu v Maloměřicích u Brna. Byl členem nebo zástupcem předsedy
několika komisí a výtvarných rad, např. v ÚLUV, nebo ve Stálé komisi pro posuzování výtvarné hodnoty
generálních kolekcí výrobků. Byl také předsedou výtvarné rady VHJ Centrolen, aj. Od padesátých let byl
vysílán ministerstvem lehkého průmyslu a podnikem Centrotex do zahraničí, např. do Sovětského svazu,
Egypta nebo Číny.
304
Např. tištěné závěsy a opony v Československých střediscích v Káhiře a Havaně.
305
Od roku 1960 navrhoval celé expozice i samostatně. Např. v roce 1960 na výstavě 15 let ČSSR
v Moskvě vytvořil v oddělení „péče o novou generaci“ neobyčejně působivý textilní silonový průsvitný strop
s uplatněním zvětšených dětských kreseb. Podílel se i na výstavě 40 let KSČ v roce 1961 v Praze u Hybernů.
Od roku 1962 řešil textilní expozice na Libereckých výstavních trzích atd.
306
Obvykle se používá technika filmového tisku, kdy se postupným zakrýváním síťových šablon dociluje
zajímavých efektů. Výsledkem jsou abstraktní kompozice s kontrastními barvami a geometrizovanými tvary.
Obdobnou techniku používal i E. Cimbura.
307
Raban, J., Karel Lapka, Tvar XV 1964, č. 8., s. XLVII.
308
Lapka, K., Aspirantura Věry Drnkové – Zářecké, Tvar X, 1959, č. 6-7, s. 79 – 85. Lapka, K., Smyčkové
koberce Zory Smetanové, Žena a móda IX, 1957, č. 2, s. 23.
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umění a zvýšení jeho estetické úrovně.309 Spolu s L.Kybalovou, H.Lewitzkym, G.Stapelem
publikoval v roce 1960 svoji nejznámější knihu Bytový textil.310
Za zásadní a nejprogresivnější osobnost z návrhářského oddělení ÚBOKu považuji
Olgu Karlíkovou (1923–2004).311 Její tvorba pro mne byla jedním z důvodů, proč jsem
si vybrala toto téma pro diplomovou práci.
O.Karlíková vystudovala grafickou školu Jaroslava Švába Oficina Pagensis a
pokračovala na VŠUP, v ateliéru Antonína Strnadela (1941 – 1943) na oboru grafika a
následně u Antonína Kybala (1945 – 1948), na oboru textilní tvorba. Po studiích, v roce
1949, nastoupila jako návrhářka oddělení bytového textilu v Textilní tvorbě. Zde byla
zaměstnána až do roku 1976.312 Celé toto období se věnovala navrhování dezénů a vzorů
dekoračních, šatových textilií, šátků a byla autorkou i nástěnných koberců, strojově i ručně
tkaných. Většina této tvůrčí práce vznikala v úzké spolupráci s architekty, v duchu tehdejší
vlny snah o komplexní návrhy bytového interiéru. Můžeme říci, že patřila k nejzkušenějším
a nejúspěšnějším návrhářům ÚBOKu, zabývajících se textilem.
Zpočátku, z běžné produkce tištěných látek, svými návrhy nijak nevybočovala.
Zhruba kolem roku 1958 se u ní objevují výrazně expresivní práce, které nezapřou souvislost s drippingem J.Pollocka. [30, 31, 32] S těmito textiliemi Karlíková prezentovala
Československo na Expo 1958313 a na Milánském trienále v roce 1960. [32] Později od
razantních maleb blízkých informelu a návrhům obdobným kolážím J. Miróa [33] pozvolna přešla k jemnějším lineárním strukturám. [39]
V oblasti tkaných textilií se její tvorba vyvíjela poněkud odlišným, ale pro ni
více typickým směrem. Karlíková po celý svůj život hledala základní podstatu a principy
vnitřního řádu světa. Přes struktury jemných geometrických prvků314 [35, 36] dospěla
k minimalizujícímu stylu a jednoduchým znakům v omezené barevné škále, které použitím
automatické kresby a senzibilních gest, dovršila v konceptuální kompozice jednoduchých
linií.315 Karlíková svoji tvorbu spojovala s kosmickou energií a duchovním uchopením
309
K výstavě skupiny 7, Tvar XI, 1960, č. 7, s. 225 – 226, O technice tkaní nástěnných koberců, Tvar VI,
1954, č. 3-4, s.102-109, Řemeslo ve vztahu k textilní průmyslové tvorbě, Umění a řemesla 1959, č.2, s.53-60,
Spolupráce s průmyslem, Tvar V, 1953, č. 5, s. 131 – 139, Tištěné závěsy, Výtvarné umění X, 1960, č. 8, s. 368372, Výchova desinatérů a nových textilních kádrů, Textilní tvorba 2, 1950, č.4., s.105-107, Výstava skupiny
7, Tvar XVI, 1965, č.2, s.47 – 61, Pedagogický odkaz Bauhausu – Jindřich Vohánka, Tvar XXI, 1970, č.9-10,
s.294 – 298 a další.
310
Lapka, K., Kybalová, L., Lewitzky, H., Stapel, G., Bytový textil, Praha, 1960.
311
V literatuře je někdy uváděna jako O. Nováková nebo O.Karlíková-Nováková.
312
Byla také, jako většina jejích kolegů, členkou několika výtvarných rad, např. Rady pro Bytový textil
ve Vratislavicích nad Nisou.
313
„Světové výstavy se zúčastnila s ručně vázaným kobercem (čestný diplom Moravanu), banketovým
damaškovým ubrusem v souboru Moravolenu (soubor poctěn Velkou cenou), tištěnými šatovkami a tištěnými
a tkanými závěsy v souboru Textilní tvorby (soubor poctěn Velkou cenou), tištěnými šatovkami a tištěnými a
tkanými závěsy v souboru textilní tvorby (soubor také poctěn Velkou cenou), tištěnými šátky v soboru textilní
tvorby a Tiby (soubor poctěn Velkou cenou), tištěnými kašmírovými šátky a šatovkami v souboru Tetxilany
(soubor poctěn Zlatou medailí.)“ Raban, J., Jiří Mrázek, Olga Karlíková, Tvar X, 1959, č.3, s. 88.
314
Mohou být srovnatelné s pozdním dílem Jiřího Mrázka – cyklus Čtverečky z let 1998-2002.
315
Karlíková se ve své tvorbě inspirovala i přírodou, ale naprosto odlišným způsobem než většina jejích
kolegů. Od roku 1966 se věnovala záznamům ptačích zpěvů, zvuků velryb, moře, deště aj. V sedmdesátých letech
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prostoru, které musely vznikat se znalostí západní malířské produkce. 316 [38]
Výjimečné na její tvorbě není jenom to, že obstojí ve srovnání se západním
uměním té doby, ale také to, že přes její vědomé ignorování diktátu socialistických výtvarných dogmat obstála před veřejností.317 Důkazem může být komentář Josefa Rabana:
„Příbuzná práce obou malířů (Jiřího Mrázka a Olgy Karlíkové, pozn. JM) v ateliérech
Textilní tvorby je nakonec dokladem toho, že tato podceňovaná oblast užitého umění nemusí stírat malířskou osobnost, neboť u obou přispívá zřejmě k tomu, aby jejich obrazy
měly pevnou kázeň a řád, který se však projevuje u každého z nich jinak a přináší odlišné
výsledky (…) Olga Karlíková, (…) poetizuje s ženskou citlivostí nejvšednější skutečnosti
v jednoduchých harmonických kompozicích, jejichž podstatou je tlumená vysoce kultivovaná barevnost.“ Můžeme se shodnout s jeho hodnocením: „Kladný, vzájemný vliv však je
jasně patrný na výsledku. Oba umělci vytvářejí jak vynikající návrhy pro textilní průmysl, tak
i obrazy, které jsou svou hodnotou naší kultuře nesporným přínosem.“ 318
Závěsy a jiné dekorační látky navržené Olgou Karlíkovou patří k tomu nejlepšímu,
co v tehdejším Československu vzniklo.319
Druhým nejvýraznějším textilním návrhářem v ÚBOKu, jehož také zajímala automatická kresba, byl Jiří Mrázek (1920 – 2008). S Olgou Karlíkovou bývá často spojován
pro obdobná východiska tvorby i její výsledky320[40, 45] a pro přátelství s V. Bartovským.321
Dílo J.Mrázka ale zásadně formovala jiná výrazná osobnost naší výtvarné scény - jeho přítel
Pravoslav Kotík.322
Po neúspěchu u přijímacích zkoušek na Akademii začala Mrázkova „éra krátkých studií“,323 zklamání pak ještě podtrhnul vývoj politických událostí, který donutil

výrazně omezila barevnou škálu a paralely přírodních situací vytvářela monochromně, často jen v bílých valérech.
316
Zde bych připomněla i tvorbu J.Boštíka, J.Mrázka nebo J.Křížka, kteří se chtěli v malířských
kompozicích pomocí spirituálních maleb světla přiblížit vnitřnímu řádu kosmu.
317
Tkaniny podle jejich návrhů byly k vidění v souborech a na výstavách podniků Textilní tvorby,
Textilany, Tiby, Moravanu, Moravolenu aj. V roce 1958 se zúčastnila výstavy Umění mladých výtvarníků
Československa, uspořádané v Domě umění v Brně, v roce 1963 v Praze na výstavě Sto let UB a v roce 1959
měla v síni Československého spisovatele v Praze dokonce samostatnou výstavu. K její tvorbě např. Koželka,
K., Výstava textilií. Olga Karlíková, Jiří Mrázek, (kat.výst.)Brno 1959, nepag. Bohmanová, A., Nové koberce
ÚBOKu, Výtvarná práce IX, 1961, č.16, s.6. Judlová, M., Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963,
Praha 1994, s. 280.
318
Raban, J., Jiří Mrázek, Olga Karlíková, Tvar X, 1958-59, č. 3, s. 87-89.
319
Tvorbu Olgy Karlíkové v současnosti zpracovává Miroslava Hlaváčková, ředitelka Galerie moderního
umění v Roudnici nad Labem.
320
Některé jeho návrhy na látky připomínají drippingovou metodu J.Pollocka, s níž jsme se u Karlíkové
také setkali. Také Mrázkovi koberce z druhé poloviny padesátých let jsou s jejím dílem takřka zaměnitelné.
321
Pro výtvarníky Textilní tvorby tehdy vedl inspirační pobyty v plenéru. Společně s ním byli i členy
skupiny UB 12 a jeho ateliér v Praze na Letné se později stal Mrázkovým pracovištěm.
322
V roce 1937 studoval na reálce Na Smetance, kde byl Pravoslav Kotík pedagogem. Měl vliv nejen na
vývoj Mrázkovy tvorby, ale i celé jeho osobnosti. Mrázek se s ním stýkal i po maturitě a brzy se seznámil s jeho
synem malířem Janem Kotíkem, který měl na Mrázkovo dílo také zásadní dopad. Další významnou osobností
byl pro Mrázka Václav Boštík, se kterým se seznámil v roce 1937.
323
Nejprve studoval na technice obor učitelství a kreslení. V letech 1939–1940 na Keramické škole, poté
rok na Ukrajinské akademii a v letech 1942–1943 na Státní grafické škole, v dalším přijímacím řízení, tentokrát
na VŠUP, uspěl. Úřady mu však kvůli pokročilému věku studovat nepovolily.
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Jiřího Mrázka i s manželkou Daisy324 přestěhovat se na Českomoravskou vrchovinu. Zde
žili až dokonce války.325 Poté, v letech 1945-1949, Mrázek studoval na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v ateliéru Josefa Kaplického. Po studiích nastoupil jako návrhář Textilní tvorby, do ateliéru vedeného Antonínem Kybalem.326 V roce 1958 byly jeho práce,
stejně jako ostatních zúčastněných pracovníků ÚBOKu, oceněny v rámci výstavy Expo 58327
a následně na Milánském trienále. [43]
J.Mrázek328 vycházel ve svých malbách z přírody a z krajiny, jež mu byla vždy blízká.
V námi sledovaném období se k ní shodou různých okolností stále vracel.329 Jeho hlavním
tématem byla struktura téměř identických prvků, které varioval v nekonečných kombinacích. Práce v ÚBOKu mu v tomto směru dala možnost dál bohatě rozvíjet svoji fantazii.330
Od poloviny čtyřicátých let se setkáváme s inspirací v reálných prvcích, jejich částech či
zvětšovaných detailech. Nejdříve se soustředil na šátky [44], později už na větší, rozměrnější
panó a textilní vitráže, často navržené pro konkrétní prostor. Díky jeho pozdějším malbám
můžeme říci, že se stal jedním z průkopníků českého informelu po roce 1958.331 Obnovoval tradici moderního umění v Československu a vytvořil tak jakýsi překlenovací most pro
nástup umění v čistě nezobrazující podobě.
Význam tohoto citlivého, introvertního, trpělivého a silné koncentrace schopného
332
člověka spatřuji v jeho propojení fascinace čistou plochou, linií, ornamentem, geometrickým
rastrem a jejich úžasnou aplikací právě na textilní desény. 333
324
Daisy rozená Toníčková, narozena 5. 5. 1923, malířka, ilustrátorka, autorka knih pro děti. V letech
1943-1944 studovala na VŠUP, v letech 1960-1969 byla členkou UB 12.
325
Obdbobně i A.Kybal trávil válečné období na venkově.
326
Jedno z jejich společných setkání v tomto družstvu v začátcích Mrázkovy tvorby autor ilustruje
historkou, kdy jeho návrh na ubrus komentoval A.Kybal slovy: “Vy máte něco, co se kolikrát tak těžko
vysvětluje žákům. Vy máte smysl pro ornament. Ovšem pro ornament an sich. Není to textil.“Z rozhovoru
Marcely Pánkové s Jiřím Mrázkem, Jiří Mrázek, (kat.výst.) Galerie umění Karlovy Vary, Oblastní galerie
umění Roudnice nad Labem, Galerie výtvarného umění Cheb, Karlovy Vary, 1988, s. 110.
327
Kolektiv, jehož byl členem, obdržel Velkou cenu za kolekci šátků a závěsů a Zlatou medaili za soubor
kašmírových šátků a šatovek v souboru Textilany.
328
K jeho práci např. Bartovský, V., Jiří Mrázek – textil, obrazy, (kat.výst.), Praha 1959, nebo viz. také
Jiří Mrázek, práce z let 1940 – 1998, České muzeum výtvarného umění, dostupné z http:// www. cmvu.cz/
cz1253e4/%20jiri-mrazek/, vyhledáno dne 20. 7. 2011.
329
Život na Vysočině, pracovní malířské plenéry ÚBOKu atd.
330
Jak silně souvisí jeho volná tvorba s textilními návrhy, ilustruje fakt, že své nové obrazy tehdy
vystavoval v těsném sousedství ukázek textilních prací.
331
V roce 1959 byla Jiřímu Mrázkovi uspořádána 1. samostatná výstava v Alšově síni Umělecké besedy.
Představil zde soubor textilních prací, především koberců, dekoračních tkanin, šátků a obrazy z let 1948-1958.
332
Těmito slovy charakterizovala svého manžela D.Marázková v osobním rozhovoru s J.M. dne 18. 3. 2010.
333
Netvrdím, že dělám umění, nebo alespoň se nechci s nikým o to přít. Maluji proto, protože nacházím
uspokojení v seskupování tvarů a barev na ploše plátna, ve vytváření hladkých či drsných povrchů. Zkrátka,
protože mne to baví. Je-li to mé počínání užitečné společnosti, nevím. A ani si tuto otázku nekladu. Společnosti
se snažím býti užitečný jinak. Jako textilní návrhář. To je mé zaměstnání. Malování je můj koníček. Ostatně,
někteří členové společnosti mi tvrdí, že se jim obrazy líbí. Z toho mám radost. Jiným se asi líbit nebudou.
Nemám jim to, pokud svůj názor budou vyjadřovat slušnou formou, za zlé. Ba dokonce je prosím za prominutí,
že ztratili čas s něčím, co jim nepřineslo potěšení. Ale jak jsem je měl varovat předem?Jiří Mrázek, text katalogu
k výstavě v Galerii Václava Špály v Praze 19. 6. - 12. 7. 1964, Český fond výtvarných umění v Praze, 1964.
Tento Mrázkův text vzbudil velmi silný negativní ohlas veřejnosti. Dnes nám však může ilustrovat, jak hravě
sebeironicky hodnotil svůj výtvarný projev. Odsuzován byl především za to, že bagatelizoval „formalistický“
výtvarný projev, coby soukromou zálibu provozovanou ve stínu společensky užitečné návrhářské práce. Zůstal
většinou nepochopen a byl chápán jako skandální znehodnocení vážně míněných snah postupně se zavádějícího
neoficiálního umění. Sedláček, Z., in: Jiří Mrázek, práce z let 1940-1998, (kat.výst.), Gema Art, 1998.
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Jaroslava Hrušková (1928)334 vystudovala Státní grafickou školu v Praze.
Po maturitě, v roce 1950, nastoupila jako návrhářka Textilní tvorby. Se svými pracemi se
zúčastnila výstavy na XII. trienále v Miláně v roce 1960. Její návrhy byly realizovány v Díle,
podniku Texlen v Trutnově nebo ČFVU.
V tvorbě J.Hruškové lze nalézt stopy po jejím původním směřování - grafice.
Patrně byla ovlivněna i soudobou evropskou malbou. Od konce padesátých let se její
návrhy na látky vyvíjely od repetitivního skládání linií vytvářející dojem plynutí nebo vibrací
[52], až k drsnějším strukturám s důraznějšími malířskými gesty. [51] Ve druhé polovině
šedesátých let používala soustavy abstrahovaných znaků, které předměty transformovaly
až k jednoduchým kompozicím geometrických tvarů. V návrzích ručně vázaných koberců
se práce J.Hruškové pro Textilní tvorbu silně blížila dezénům od jejích kolegů J.Mrázka
a O.Karlíkové. [54] Domnívám se, že tato souvislost není náhodná. I kdybychom se vyvarovali nařčení ze vzájemného ovlivňování se všech členů jednoho návrhářského oddělení,
odtušíme relevantní vliv společného zázemí a práce na stejných úkolech. ÚBOK pro svoje
zaměstnance pořádal studijní zájezdy, malířské plenéry, diskusní setkání a různé semináře.
Je tedy příznačné, že lze některé návrhy mezi sebou zaměňovat.
Další absolventkou VŠUP je Zora Smetanová (1923),335 která zde studovala v
letech 1945-1950 v ateliérech profesora J.Nováka a A.Kybala. Po absolvování studií pracovala jako textilní výtvarnice a návrhářka Textilní tvorby. V roce 1956 se vrátila na VŠUP do
ateliéru A.Kybala, pod jehož vedením absolvovala aspiranturu. Jejím úkolem bylo zpracovat
kolekci bytových textilií a koberců.336 Aby reflektovala dobový požadavek spolupráce výtvarníka s výrobou, vybrala si klasický typ smyčkových koberců bouclé, nejlépe vhodný pro
levnou strojní výrobu. Tehdy byla většina dosavadních vzorů koberců pozůstatkem z doby
po první světové válce a Smetanová měla inovovat dezény v ucelené kolekci. Většina jich
byla předvedena jenom v návrzích, ale některé se podařilo prosadit do výroby.337 V této práci
pokračovala dále. Navrhovala koberce vázané i tkané, zabývala se zpracováním potahových
tkanin, umělých kožešin a plyšů, přehozů. Ručně vázala koberce a dokonalá znalost technologie ji přivedla až k restaurování koberců a tapisérií.
Podobně jako většina jejich kolegů i ona spolupracovala s architekty,338 zabývala se návrhy textilního vybavení interiérů bytů a dekoračních tkanin do veřejných a
reprezentačních prostor. Na toto téma publikovala i několik článků.339 V šedesátých letech
v dezénech tištěných textilií můžeme nalézt totožné náměty jako u ostatních zaměstnanců
ÚBOKu, vytvořených většinou pro společné kolekce. Její práce byly součástí úspěšné ex334
V literatuře též uváděna jako J. Hrušková – Dušková.
335
V literatuře také uváděna jako Z. Smetanová – Járová.
336
Lapka., K., Žena a móda IX 1957, č. 2, s. 23.
337
Zhotoveny byly v podnicích Moravan Brno, Toko Vratislavice, Juta, Dvůr Králové nad Labem.
338
Byla také členkou několika výtvarných rad, např. výtvarné rady Bytový textil ve Vratsilavicích nad
Nisou. Spolupracovala s podniky Moravan v Brně, Hedvou z Moravské Třebové nebo Texlenem v Trutnově.
339
Viz. Smetanová, Z., Přehozy v moderním bytě, Domov 5, 1964, č. 1, s. 37-99.
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pozice textilu na Expo 58 v Bruselu a v roce 1967 na Expo v Montrealu, zúčastnila se i XII.
trienále v Miláně.
Námětem ručně vázaných koberců byly převážně jednoduché geometrické tvary
[57] nejdříve v komplikovaných a později v mnohem estetičtějších střídmých kompozicích.
[58] V dezénech potištěných dekoračních textilií, kdy pracovala s technikou filmového tisku,
lze v padesátých letech nalézt decentní experimenty s geometrickým tvaroslovím. [62, 63]
Aspiranturou u Antonína Kybala prošla i Věra Drnková - Zářecká (1922). Její
studijní cesta vedla přes gymnázium na Státní grafické škole u prof. Vodrážky k VŠUP u
prof. J.Nováka.340 Už během studií prošla praxí v textilních závodech, spolupracovala např.
s Textilní tvorbou. V letech 1948 - 1949, získala stipendium a navštěvovala École des
Art décoratifs et Appltués v Paříži. Po dokončení školy pracovala v Textilní tvorbě jako
návrhářka dezénů tištěných textilií, především šátků, [71] šatových a dekoračních látek.341
V letech 1954-1957 absolvovala již zmíněnou aspiranturu na VŠUP. Její téma bylo
vytvořit kolekci tištěných hedvábných šatových látek. Využívala svižný štětcový rukopis,
jež byl snadno přenositelný na filmový tisk. Z reálných motivů vyvodila velmi odvážné
abstraktní vzory. [70] Ve zpracování tohoto úkolu byla natolik úspěšná, že některé návrhy
byly součástí československé expozice na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu. [67, 68, 69]
Snažila se také dodržet základní požadavek zadání – úzkou spolupráci s výrobou. „Snad
nikdy jsem nepociťovala tak protichůdné pocity jako při své aspirantuře na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, kam jsem se vrátila po několika letech práce v Textilní tvorbě. Měla
jsem ohromnou příležitost se soustředit na jediný úkol – zajímavý, přitažlivý a pro průmysl
plně potřebný: výtvarně zhodnotit kolekci tištěných hedvábných šatovek (…)Nepřísluší mně,
abych hodnotila, jak se mi povedl můj úkol: vytvořit šatovky, které by měly výtvarnou úroveň
a byly relativně dlouho módní. Velkou radost jsem měla, když byly do bruselské kolekce vybrány šatovky také z počátku mé aspirantské práce (už tehdá staré tři roky) a plně v mezinárodní soutěži obstály. Hodně mi k dosažení takových výsledků samozřejmě pomohlo, že
jsem mohla sledovat působení návrhu komplexně, byla jsem prakticky vždy při celém průběhu
výroby látky, i později na hotových šatech jsem si ověřovala barevné a proporční působení
vzoru“342.
Při snaze její kolekci zrealizovat ve výrobě se úspěch nedostavil,o čemž svědčí i
komentář K. Lapky, který se pravidelně k průběhu i zhodnocení jednotlivých aspirantur VŠUP
v oblasti textilu vyjadřoval. Tento text využil i pro kritiku dobové situace, špatné spolupráce
výtvarníků a výroby a vyjádřil se i k úrovni návrhů průmyslových ateliérů. „Aspirantura
skončila, zhodnoťme i její výsledek. Je nemalý, ale po pravdě řečeno, mohl být daleko
340
Nastoupil zde po smrti F.Kysely. V.Drnková Zářecká zde studovala v letech 1942 – 1949.
341
Spolupracovala také s národním podnikem Výstavnictví, s družstvem Zádruha, s Dílem, podnikem
ČFVU, s ÚUŘ, s Tibou Dvůr Králové nad Labem, Texlenem Trutnov, nebo Fatrou Napajedla.
342
Havlová Z., O textilu, napodobeninách a výtvarných radách, rozhovor s Věrou Drnkovou - Zářeckou,
Domov 2, 1961, č. 2, s. 23.
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větší, kdyby byl pochopen a využit. Jak  průmyslem, tak i obchodem. Velký přínos spočívá
v tom, že byla ukázána cesta a možnosti pro vytvoření vzorů, které nejsou souhrnně pomíjející, nýbrž jsou tvořeny se vší závažností a s plným pochopením jejich poslání. Budou krásné
i nové po letech. Škoda jen, že tak málo našich žen si je mohlo zakoupit. Dalším přínosem
je způsob a forma práce, s jakou byly během aspirantury vzory vytvářeny a zkušeny na
materiálech a lidském těle. Jako Smetanová, i Drnková - Zářecká našla své napodobitele
v průmyslových ateliérech. Pokud budou napodobovat pouze metodu práce, je vše v pořádku,
není však správné, budou-li obměňovat a kopírovat její vzory. Bohužel se však tomu nedá
zabránit. Textilní návrháři by se neměli snažit o napodobování rukopisu či motivace vzoru,
ale přístupu k věci, poctivost práce a pochopení závažnosti úkolů.“343
Kromě návrhů textilií se V.Drnková – Zářecká, během aspirantury u prof.
A.Kybala, začala věnovat autorsky tkaným tapiseriím, které pak uplatnila v interiérech
veřejných budov. Jako jedna z mála zde uvedených autorek pravidelně spolupracovala
s dílnami a manufakturami. Většinou na oficiálních velmi prestižních zakázkách.344 Tehdy se
stala režimem protěžovanou a angažovanou výtvarnicí.345
Věnovala se i návrhům na šátky nebo porcelánový dekor.346 Právě tištěné šátky
v sobě nesly obdobné rysy jako tištěné dekorační látky. V jejich návrzích si, i přes zažitý
dekorativní styl, dovolila uvolněnější rukopis. Byla členem skupiny SKAT 347, jejíž vznik se
záměrem navrhovat interiér komplexně, iniciovala v druhé polovině šedesátých let Milena
Lamarová.348
Kromě Expo 58 se zúčastnila XII. Milánského trienále a v roce 1969 uspěla
na přehlídce mezinárodního bienále tapisérií v Lausanne. To už ale hovoříme o dalším
posunu její tvorby, jímž bylo od roku 1967 tkaní autorských tapiserií. Zde nebyla omezována
požadavky zadavatele, proto opustila figurální motivy a volila přírodní náměty a krajinu,
např. Naděje. [73] Výtvarný projev Věry Drnkové – Zářecké se od námi sledovaného období
téměř nezměnil. Jak již bylo naznačeno, patrný je jen rozdíl v dílech na zakázku a v dílech
z osobní iniciativy autorky, jak v barevnosti tak námětu.
Na tomto místě bych ráda zmínila, že členství v různých skupinách nebylo u
textilních výtvarníků výjimkou. Zklamání z neúspěšných pokusů uplatnit své návrhy v
generálních kolekcích349 je vedlo k hledání alternativního způsobu, jak své práce prezentovat
343
Lapka, K., Aspirantura Věry Drnkové – Zářecké, Tvar X, 1959, č. 6-7, s. 79 – 85.
344
V šedesátých letech byla oslovena svým kolegou architektem J.Skalníkem pro vytvoření návrhů
pro Pražský hrad a Lány (námětem bylo ptactvo a zeleň.) Tato prestižní práce spustila celou sérii rozměrných
státních zakázek, které získala na základě veřejných soutěží. Např. v letech 1964-1967 navrhovala tapisérie pro
Ruzyňské letiště.
345
To ilustruje i fakt, že v roce 1961 získala státní cenu Klementa Gottwalda. Mimo jiné byla činná i v
orgánech SČSVU a členkou Ústřední výtvarné rady národního podniku Tiba ve Dvoře Králové nad Labem.
346
Slavíková, Z., Věra Drnková - Zářecká, Václav Dolejš, Pavel Hlava – tapiserie, keramika, sklo, Tvar
XIX, 1968, č. 1, s. 44.
347
Sklo, keramika, architektura, textil.
348
Slavíková, Z., Tapiserie – keramika – sklo, Tvar XIX, 1968, č.2, s. 45 – 51.
349
Do výroby se dostaly obvykle jen v případě zařazení do reprezentativní kolekce určené pro zahraničí
a to jen ve velmi omezeném počtu.
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veřejnosti. Nabízelo se jediné východisko, vytvořit výtvarnou skupinu a pod její záštitou
vystavovat v galeriích.
Nejvýraznější ohlasy té doby měla Skupina 7. Většina jejich členů studovala na
VŠUP, byla zaměstnána v ÚBOKu nebo spolupracovala s významnými institucemi zabývajícími se užitou tvorbou. Věra Drnková - Zářecká, Emil Cimbura, Květa Hamsíková, Jan
Hladík, Alice Kuchařová, Bohuslav Felcman a Ladislav Vacek350 zformovali toto seskupení
v roce 1957 a uskutečnili společně dvě výstavy. Jejich výtvarnými návrhy, reagujícími na
požadavek důsledné spolupráce výtvarníků a výroby, se budeme v rámci sondy do tvorby
jednotlivých osobností zabývat dále.
První, koho zmíníme je Emil Cimbura (1922).351 Z jejich skupiny se vyznačuje
nejužší spoluprací s architekty, nejmenším počtem textilních děl, zato ale nejrozšířenější
škálou výtvarných realizací v celé oblasti užitého umění.
Malíř, grafik, divadelní výtvarník, textilní výtvarník a návrhář studoval v letech
1939 - 1946 na VŠUP v ateliéru monumentální malby J.Bendy. 352 Po absolvování školy
se, v letech 1948 - 1950, stal asistentem v ateliéru A.Fišárka. Pedagogická činnost mu
příliš nevyhovovala a proto se obrátil k praxi. Spolupráci s A.Fišárkem nepřerušil, oba se
angažovali při zakládání podniku Textilní tvorby. E.Cimbura zde zastával funkci vedoucího
ateliéru textilního tisku a zároveň se věnoval navrhování dezénů tištěných dekoračních textilií a šátků. V návrzích z tohoto období je jasně znatelná jeho grafická průprava a vliv
lidového umění.[75, 76] Zaměření na textil E. Cimbura neopustil ani ve své volné tvorbě a
v šedesátých letech spolupracoval s podniky Zádruha, Dílo, ČFVU, ÚUŘ, Tiba aj. Navrhoval pro ně kolekce tištěných šátků nebo dezény tkanin.
Tehdy vznikly také jeho první závěsné textilie (většinou hedvábné nebo vlněné)
tzv. panó. Stále pracoval s technikou filmového tisku, ale snažil se ji zdokonalovat. Vznikaly tak experimentální tisky, které vytvářel pomocí zakrývání síťových šablon. Výsledkem
byly zajímavé abstraktní kompozice s kontrastními barvami a geometrizovanými tvary. Jeho
malířská tvorba přitom nikdy nezašla do oblasti ryzí abstrakce, např. Slunce, Prostor a čas.
[77, 78] Geometrické obrazce, plochy, čáry a skvrny uspořádával do vizuálních transformací
blízkých kubismu. Což je dobře patrné v cyklu olejů a monotextilií353 Don Quiote. [81, 82]
Techniku používal pro potištění šátků, již zmíněných panó, nebo textilních vitráží, které
uplatňoval ve scénografických návrzích pro divadla.

350
L.Vackem a B.Felcmanem se zde nezabýváme, protože se mi nepodařilo dohledat dostatek studijního
materiálu. U B.Felcmana pravděpodobně proto, že byl dlouhá léta pedagogem a vlastní volné tvorbě se příliš
nevěnoval.
351
K jeho tvorbě např. Vokáčová, V., Emil Cimbura monotetxil, Jan Kutálek keramika, Tvar XVIII,
1967, č.8 – 9, s. 250 a 246-247. Nebo Vokáčová, V., Třikrát dům kazatelů, Umění a řemesla 1967, č. 4, s. XLIV.
352
Tento profesor zároveň vedl i ateliér užité grafiky. Žáci mohli, díky benevolentní atmosféře ve škole,
volně přecházet do jiných oborů a experimentovat s různým výtvarným zaměřením, technikami i výrazem.
E.Cimbura toho využil a krátce tak studoval i u prof. A.Strnadela, A.Pospíšila a A.Fišárka. Během studií
se kromě malby a grafiky, seznámil se scénografií, keramikou, sklem, mozaikou, restaurováním a textilem.
Veškeré své znalosti ze studií měl později možnost později uplatnit při reálných zakázkách.
353
Každá taková textilní grafika byla vždy originálem, proto získaly označení monotextil.
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V padesátých a šedesátých letech se věnoval i návrhům tapiserií.354 [79] Jeho výtvarná činnost začala na přelomu šedesátých a sedmdesátých let přerůstat v práci architekta,
návrháře interiérů, veřejných prostranství a věnoval se i grafice.355
E.Cimbura nikdy nedělal rozdíly mezi výtvarnými obory a díky své průpravě ze
studií a schopnosti kombinovat různé přístupy patří k jedné z nejuniverzálnějších osobností
námi sledovaného období. Sám ve své tvorbě vychází z nadřazenosti architektury, která
podněcuje a zahrnuje pod sebe díla z oborů dalších. Snažil se tak navrhovat nejenom určitou
část lidského životního prostředí, ale celou záležitost pojímal jako komplexní úkol.356

Alice Kuchařová (1922) studovala na soukromé grafické škole a pokračovala na
VŠUP v ateliéru profesora Nováka. Studium bylo kvůli politické situaci přerušeno.357 V roce
1945 se rozhodla vrátit na VŠUP, do speciálního ateliéru textilního výtvarnictví A.Kybala.
Pod jeho vedením se seznamovala se všemi technikami zpracování textilií, které pak uplatnila v zaměstnání v Textilní tvorbě. Většinou využívala tehdy velmi oblíbenou techniku filmového tisku. [84] Vytvářela plošné, dekorativní, kontrastně barevné práce. Její návrhy jsou
ve všech sférách a technikách silně provázané. Nejpatrnější je použití podobných motivů i
stylizace v návrzích ze šedesátých let. [85, 86, 87].
Postupně se přikláněla k vlastnoručnímu provedení tapiserií a její tvorba krystalizovala
do podoby krajní stylizace tradičních motivů. Podobně, jako většina výtvarníků zabývajících se
tapiserií v šedesátých letech, začala experimentovat s materiálem, který používala pro dosažení
větší plastičnosti. Obnovila techniku sumaku358 a trojrozměrných prací dosahovala také hrubými
materiály, prostřihy nebo technikou flotáže.359 Dagmar Tučná se k její práci vyjádřila takto: „Dílčí
začlenění plastického stehu do relativně klidné plochy gobelínové vazby bylo činem z rozvojových hledisek velmi závažným, protože byl realizován velmi časně, v období samého zrodu technologických proměn, jimiž československá tapiserie v šedesátých letech procházela.“360
V duchu soudobých tendencí výtvarného dotváření interiérů bytů a veřejných prostor
utkala monumentální tapiserie se symbolickými náměty a na motivy přírody, např. Modrá
krajina [88, 89] Kromě textilu vytvořila pro interiéry i několik dekorativních dřevěných
obložení.361 [91]
354
K jeho největším realizacím patří tapiserie Husité z roku 1952, kterou vytvořil pro Jiráskovou muzeum
v Praze.
355
Do širšího povědomí se dostal hlavně díky návrhu monumentální mozaiky pro vstupní halu vodního
díla Orlík z let 1957-1958. Technické části přehrady jej zaujaly natolik, že vytvořil i několik úprav designu
mostů, jeřábů a generátorů pro přehrady. V letech 1968-1970 výtvarně zpracoval řešení prostor a náměstí
sídliště Pankrác, v roce 1968 oponu a tkanou tapiserii pro kulturní dům v Mladé Boleslavi. Souběžně se
věnoval i grafice, navrhoval plakáty, nebo knižní obálky. V daném období nejvíce vyniká komplexní grafické
zpracování mezinárodního kongresu architektů UIA v Praze, z let 1966-1967.
356
Dodnes je členem SVU Mánes a pro příští rok mu spolek chystá jubilejní výstavu.
357
Kuchařová byla totálně nasazena ve vítkovických železárnách. Souběžně tehdy začala její spolupráce
s divadlem v Ostravě, pro které navrhovala kostýmy a stala se i jeho scénografkou. K návrhům pro dotváření
různých prostorů se pak během svého života ještě několikrát vrátila.
358
Historická technika tkaní textilií.
359
Použití neprovázaných úseků nitě ve tkanině.
360
Tučná, D., Alice Kuchařová, tapiserie z let 1963-1972, (kat.výst.), Muzeum tapiserie Jindřichův
Hradec, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 1972, nepag.
361
V roce 1967 pro generální ředitelství Škodovky v Plzni a v 1970 pro Federální shromáždění.
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Pokračujeme-li v linii osobností, které se od raných studií věnují grafické tvorbě,
zároveň návrhům textilních dezénů a velice originálním tapisériím, je třeba zmínit dílo
Jana Hladíka (1927). Grafice se věnoval už během studií na Státní grafické škole.362
Od čtyřicátých let se začal věnovat malbě, což předurčilo jeho další studia na VŠUP v
ateliéru užité malby prof. A.Fišárka.363 Ateliér byl specializován na monumentální malbu
se zvláštním zaměřením na textilní umění. Zde vznikly Hladíkovy první textilní návrhy a realizace, jež směřovaly k nekonvenčnímu výtvarnému pojetí této techniky. Tehdy se J.Hladík
setkal s technikou filmového tisku, jejíž výuce se A.Fišárek věnoval. [92] Také v závěrečné
diplomové práci si zvolil filmový tisk pro kolekci dekoračních textilií.364 V poválečných
letech, v počátcích samostatné činnosti, se J.Hladík věnoval malbě a grafice, ilustroval několik
knih a teprve od roku 1957 se vrátil k navrhování potištěných textilií. Jeho návrhy, určené
zejména pro dekorační textilie, šátky, nebo panó, jsou pojaty v rovině netradiční stylizace.
Za hlavní zdroj své tehdejší inspirace Hladík označuje práce B.Kubišty365 a moderní umění,
s nímž se setkal na studijním zájezdu v Paříži.366 Po období kubizující stylizace se okolo roku
1963 začal věnovat malbě téměř čistých ploch. Vidíme zde poněkud drsnější přístup k práci,
vzniklým pod vlivem exprese, miróovské tvary i vliv P.Kleea. [93]
Pro naše téma je nejzásadnější Hladíkova tvorba od konce padesátých let, kdy se začal
věnovat autorsky tkaným tapiseriím a zvolil si je jako hlavní prostředek svého výtvarného
projevu.367 Paralelně ale stále maloval a neopustil ani grafickou práci. Naopak, průběžně
vedle tkaní vznikalo mnoho olejomaleb nebo monotypů, které začaly být silnou inspirací
pro jeho tkané práce. Při jejich vytváření experimentoval, testoval si barevnost a kompozici.
Časově náročné technice autorské tapiserie tehdy téměř vždy předcházela přípravná studie pomocí grafiky. Vznikl tak velmi silný a těsný vztah mezi volnou a užitou tvorbou, mezi malbou,
grafikou a tapiseriemi.
Důležité je připomenout, že i J.Hladík368 usiloval o duchovní přesah svého díla.
Vznikaly tak metaforické bytosti, např. Bílá figura, Blíženci [94, 96, 97], zoomorfní nebo
362
Studoval v ateliéru Jaroslava Vodrážky a Karla Műllera v letech 1924 – 1944. Prof. Vodrážka své
žáky vedl k soustavnému studiu zahraničního dění, posílal je do knihovny Uměleckoprůmyslového muzea, kde
si půjčovali publikace moderního i starého umění, čas. Volné směry, Život atd. J.Hladík v osobním rozhovoru
s J.M. dne 20.7.2011. Proto můžeme znovu potvrdit, že už tehdy byli naši umělci obeznámeni s vývojem umění
v zahraničí.
363
Studoval zde mezi lety 1945 – 1950.
364
Po absolvování školy se chvíli věnoval malbě a grafice, ale tuto činnost musel přerušit nástupem
na povinnou vojenskou službu. Zde byl, jako potomek buržoazní rodiny, přiřazen k útvaru pomocných
technických praporů. Tato skutečnost ho jako cejch provázela celý život a díky ní neměl dobré vyhlídky na
budoucí uplatnění. Po návrtu z vojny mu podal pomocnou ruku právě jeho profesor z VŠUP A.Fišárek, který
se za něj zaručil a J.Hladík tak získal možnost pracovat jako výtvarník na volné noze.
365
Mezi lety 1945-1946 vytvořil řadu kubistických obrazů a kreseb, které převáděl do grafických prací,
většinou technikou leptu nebo lynoritu. A jak sám říká, stopy této kubistické lekce jsou v jeho tvorbě patrné
dodnes. Z rozhovoru s J.M. dne 20. 7. 2011.
366
Kromě klasických přehlídek muzeí a galerií zde probíhala mezinárodní výstava surrealismu , které se
účastnili i Toyen, J.Štýrský, J.Šíma, J.Heisler.
367
Při jeho prvních krůčcích v tomto oboru mu byly nápomocny dvě ženy, které mu pomáhaly s
vytvořením prvních realizací – kolegyně ze Skupiny 7 – Alice Kuchařová a jeho manželka Jenny.
368
Podobně jako V.Boštík, O.Karlíková nebo J.Mrázek.
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vegetativní ale i antropomorfní náměty. Šedesátá léta v jeho tvorbě jasně naznačují poučení
z tvorby současného moderního umění, které se projevuje v gobelínové tvorbě i v grafice.
Techniku tradičního čárového leptu vystřídaly experimenty s jinou technologií. Staré, rezavé
a poškozené plechy polepoval kousky textilií nebo papíru, sypal pískem, lakoval a opět ryl do
lakové vrstvy. Takto vytvořené desky tiskl z hloubky. Práci s hmotou, pod vlivem tehdejších
tendencí, také promítl do svých gobelínů. „Klasická gobelínová technika, uchopená autorsky
a subjektivně, mi umožňovala při tkaní aktivně prožít každý detail.“369
Jeho textilie se začaly ubírat směrem ke zkoumání přesahů textilu do prostoru. Např.
Modrá země.[98] Už v první polovině šedesátých let tak v oblasti tzv.„aktivní tapiserie“ patřil
spolu s A.Kybalem, B.Mrázekm, J.Vohánkou a J.Tichým k předním představitelům v oboru a
získal v něm i mezinárodní uznání. Několikrát byl vybrán na prestižní bienále soudobé tapiserie v Lausanne, které představovalo až do roku 1995 vrcholnou událost této disciplíny.370
Přestože tato práce je zaměřena na období padesátých a šedesátých let, u J.Hladíka
si dovolím lehký přesah k letům následujícím. Za naprosto příznačný považuji zásadní zlom
v námětech i technice provedení, který se u něj projevuje od sedmdesátých let. Pod vlivem francouzské moderny a vyčerpanosti abstraktní autorské tapiserie, se vrátil k figurálním motivům.
Vytvořil mnoho gobelínů, které vycházely z fotografií nebo citovaly významná historická výtvarná díla.371
Dílo J.Hladíka je jasným svědectvím o úrovni tvorby výtvarníků, kteří jsou dnes
možná i neprávem řazeni k umělcům „užité“ tvorby. Jeho mnohovrstevnaté dílo není jen
výmluvným svědectvím o době svého vzniku. Jasně nám naznačuje, že volná tvorba naprosto
zásadně ovlivňovala i návrhy užité tvorby. Snaha o originální uměleckou výpověď, kterou
se J. Hladík snaží naplňovat, jako hlavní motiv tvorby už od dob založení tradice „aktivní tapiserie“, jej provází dodnes.
V návaznosti na Jana Hladíka není možné nepřipomenout tvorbu jeho manželky
(ačkoliv nebyla členem Skupiny 7) Jenny Hladíkové (1930).372 Od dob studií na
369
Z osobního rozhovoru s J.M. 20. 7. 2011.
370
Zúčastnil se jej v roce 1965, 1967, 1969, 1977, 1979. Na Světové výstavě Expo 67 v Montrealu získal
za svůj potištěný závěs pro vstupní halu restaurace československého pavilonu čestné uznání. Takový úspěch
mu ale pozici na poli československého umění nikdy neulehčil. Pracoval pro Zádruhu, ÚUŘ, Dílo, ČFVU nebo
Texlen, pro které navrhoval dekorační textilie a látky. Jeho tapiserie se uplatnily až později v reprezentačních
prostorách a rozvinula se tak jeho poměrně úspěšná spolupráce s architekty. V námi sledovaném období pak
měl mnoho příležitostí prezentovat svá díla na nejrůznějších výstavách: 1960 XII. Milánské trienále, 1966
výstava Československá tapiserie v Jízdárně Pražského hradu,1968, Mezinárodní výstava soudobé tapiserie,
Dům kazatelů, Praha,1969 Padesát let československého užitého umění, Mánes, Praha,1960 Milánské
trienále, 1963 samostatná výstava v Galerii Fronta, Praha,1965 mezinárodní bienále tapiserie, Lausanne,
Švýcarsko,1966-1967 Soudobá československá tapiserie, Lodž, Polsko, 1967, mezinárodní bienále tapiserie
Lausanne, Švýcarsko,1968 Tapiserie a sklo z Československa, Heilbornn, NSR,1969, mezinárodní bienále
tapiserie, Lausanne, Švýcarsko,1969 50.let československého užitého umění, Vídeň, Rakousko,1969 Tapiserie
XV. – XX.století, Grenoble, Francie,1969 Experimentace v textilním umění , Madrid, Španělsko aj.
371
Dva z nich uspěly na 8. a 9. biennale v Lausanne. J.Hladík je s tradicí Lausanne spojen dodnes, stal
se totiž spoluzakládajícím členem Assotiation Pierre Pauli.
372
K její tvorbě: Kybalová, L., Jenny Hladíková, tapiserie, grafika z let 1963 – 1998, (kat.výst.), Výstavní
síň Mánes, 1999. Jenny Hladíková (kat.výst.), Galerie Magna, 2004. Jan Hladík, Jenny Hladíková: tapiserie
– grafika, (kat.výst.), Cisterciana Sarensis, 1997.
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VŠUP373, v ateliéru monumentální malby se zaměřením na textile u prof. A.Fišárka, byla
také její tvorba ovlivněna lidovým ale i moderním uměním.374 Po studiích se, jako umělec
na volné noze, nejprve zabývala kresbou a malbou. Grafice se začala věnovat až koncem 50.
let, kdy manželé získali hlubotiskový lis. Vytvářela dřevořezy a linoryty s námětem krajiny,
v menší míře i zátiší. Postupně se oprošťovala od detailů a soustředila na samotný výtvarný
znak. Její grafiky se staly „nezobrazující kompozicí“ inspirovanou krajinou.[104, 105, 106]
Od roku 1965 pomáhala svému muži při tkaní a sama se pak začala této technice věnovat.375
Podobně jako její manžel si v grafikách vytvářela přípravné studie pro své textilie. Pracovala
tehdy s proměňujícími se abstraktními formami, které nazývá „příběhy tvarů“. Vytvářela
monotypy z desek polepených nejrůznějšími materiály, do kterých začleňovala i textilie a ty
se zpětně stávaly maketami pro tapiserie. [107, 109] „Mé výtvarné představy se rodily v interakci tkanina – grafika a obráceně grafika – tkanina (…)Mé snažení spočívalo ve využití
textilních prvků pro tvorbu grafické desky. Cítila jsem, že je potřeba respektovat přirozený
pohyb těchto nití a šňůrek, které jsem lepila na desku, ale také jim vtisknout to, co jsem sama
potřebovala vyjádřit.“ 376
V šedesátých letech souzněla s novodobými trendy v tomto oboru. Prostřednictvím
autorské tapiserie dospěla k samostatnému osobitému výtvarnému projevu. Vytvářela vysoké
reliéfy, o nichž hovoří jako o zpracovávání vlastního řádu ve spojení s řádem materiálu.
Pohyb a práce s hmotou pro ni byla v tomto období stěžejním tématem. Chápala je jako
vesmírnou zákonitost, kterou svými díly jen zpracovávala. Sama autorka dělí tyto práce do
dvou kategorií, typ tkáně [108] a typ proudění.377 [110]
Téměř polovina jejího textilního díla vznikla v letech 1968 - 1978.378 Podobně, jako
její manžel, se v sedmdesátých letech odklonila od abstrahujícího přístupu379 a v tapisériích
začala vytvářet imitativní přenesení iluzivního prostoru, jejímž námětem se stala příroda,
např. Cestou ke Křivoklátu. [111] Sama říká: „Nekopíruji přírodu, ani bych neuměla,(…) je
příliš krásná. Ale v podvědomí mám přírodní dění v proměnách času. Sedím u stavu, a jako
bych byla propojena nejen s tím, co právě vytvářím na díle, ale jako bych sama byla součástí
té vesmírné tkáně.“ 380
373
V letech 1949-1954.
374
První přímé seznámení se starým a moderním uměním u ní proběhlo na zájezdu do Sovětského svazu
– v tehdejší leningradské Ermitáži a moskevském Puškinově muzeu.
375
J.Hladík tehdy navrhl vlastní stav a prototyp věnoval své ženě.
376
Hladíková, J., vlastní text v katalogu výstavy, Jenny Hladíková (kat. výst.), Galerie Magna, 2004, nepag.
377
Viz.už jenom názvy děl „Silokřivky“ (1968), „Pohyby“ (1969) „Růst“ (1970), „Proudění“ (1970),
„Víry“ (1971), „Setkání“ (1972), atd.
378
J.Hladíková poprvé své práce prezentovala v roce 1966 na přehlídce vývoje československé tapiserie, která
byla uspořádaná v Jízdárně Pražského hradu Svazem československých výtvarných umělců pro zahraniční účastníky
IX. mezinárodního kongresu mezinárodní organizace výtvarných kritiků AICA, který tehdy v Praze probíhal. V roce
1968 představila své práce na mezinárodní výstavě soudobé tapiserie v Domě kazatelů v Praze. V roce 1969 jí byla
uspořádána první samostatná výstava tapiserií a grafiky v Galerii na Karlově náměstí v Praze. V námi sledovaném
období se zúčastnila i zahraničních výstav: v letech 1966-1967 přehlídky soudobé čs. tapiserie v Lodži a v roce 1969
Experimentace v textilním umění v Madridu. V roce 1967 byla vybrána pro účast na mezinárodní bienále tapiserie v
Lausanne. S manželem se v roce 1979 stali zakládajícími členy Asociace Pierra Pauliho v Lausanne.
379
Jako většina ho už považuje za vyčerpaný.
380
J.Hladíková, (pozn. 376).
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Posledním zde zmíněným členem Skupiny 7, zpočátku oscilujícím na hraně jednoduchého grafického vyjádření, je Květa Hamsíková (1921 – 2010).381 Tři roky studovala
kresbu u E.Frinty, mezi lety 1939 až 1947 pak VŠUP u prof. F.Kysely a J.Nováka, v roce
1950 v ateliéru A.Fišárka. Tak jako mnoho jejích kolegů už během školy prošla praxí ve
výrobních podnicích i uměleckých dílnách. [112] Seznámila se tak v dílně M.Teinitzerové
v Jindřichově Hradci s tkaním tapiserií. Po studiích následovala dráhu některých svých
kolegů a do roku 1953 byla zaměstnána v Textilní tvorbě. Její činnost komentoval článek
v časopise Tvar. Autor toho využil i ke zhodnocení situace při realizování návrhů výtvarníků
v průmyslu: „Květa Hamsíková, která pracovala po pět let jako návrhářka Textilní tvorby,
odvedla na tisíc návrhů. Jestliže viděla asi desetinu z toho množství realizovanou v materiálu, lze to pokládat za značný úspěch.“ 382
Po odchodu z Textilní tvorby spolupracovala na návrzích šátků, šatových a
dekoračních tkanin s mnoha podniky.383 Zpočátku se držela folklórních motivů a jednoduché stylizace grafických ornamentů vycházejících z přírody. [112, 113] Většinou využívala
tehdy velmi oblíbenou techniku filmového tisku, jež ji postupně dovedla k uvolněnějšímu
rukopisu. [118]
Věnovala se i tradičně pojatým tapiseriím.Vytvářela plošné, dekorativní, kontrastně
barevné práce odvozené od svých návrhů dekoračních textilií. [121] Od šedesátých let se
přikláněla k vlastnoručnímu provedení a její tvorba tak krystalizovala do podoby krajní stylizace tradičních motivů. Náměty hledala ve všech sférách lidského života. Zpodobňovala
krajiny, rostliny, přírodu i figurální motivy, např. Sen [116] Podobně jako většina výtvarníků
zabývajících se tapiserií v šedesátých letech, začala experimentovat s materiálem, který
používala pro dosažení větší plastičnosti. [117]
Pro autorsky tkanou tapiserii s použitím abstrahovaných prvků a kontrastních barev
si vybírala metaforické náměty s literárním či symbolickým podtextem, např. díla Penelopé,
Corrida, Siréna. [118, 119, 120] 384 Nebála se experimentovat a používala i netradiční kombinace materiálů. Kromě neobvyklých tkanin, vlny, roun a kožešin vetkávala do tapiserií
nesourodé materiály, jako bylo železo, kov nebo řetězy.
V tomto směru, jak je patrné, se neobávala experimentu. V šedesátých letech se tak
rozvinula její spolupráce s Výzkumným ústavem vlnařským v Brně, kde pomohla vyvíjet
a později patentovat „vypichované“ techniky textilií, např. artaig. Ty návrhářům dovolily
mnohem větší volnost při práci s textilním materiálem a jeho přichycením na podložku.
381
V literatuře někdy uváděna jako K.Hamsíková - Prokopcová.
382
Tomeš, J., Skupina 7, Tvar XI, 1960, č. 7, s. 221.
383
Družstvy Zádruha nebo Umělecká řemesla, Dílem, podnikem ČFVU, s ÚUŘ, nebo Tiba. Protože
navrhovala také pletené výrobky a koberce, spolupracovala i s podnikem Vlněna Brno. Její návrhy textilií
patřily do expozice oceněného souboru československého textilu na Expo 58 v Bruselu. Uznání získala i
s ručně potištěnými dekoračními textiliemi na XII. Milánském trienále v roce 1960. Byla předsedkyní výtvarné
rady n.p. Centroflor, Dolní Poustevny a členkou výtvarné rady n.p. Svit Gottwaldov.
384
V roce 1967 své práce prezentovala na přehlídce v galerii Jaroslava Frágnera a díky úspěchu byla
vyzvána k účasti na přehlídce londýnském Design Centru.
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K.Hamsíková si je velmi oblíbila a neváhala je použít i pro práce, které zaslala do soutěže
Nový život pro koláž, kterou v roce 1966 vyhlásil Zika Asher v Londýně.385 Od osmdesátých
let se věnovala jen tapiserii, odvětví art protisu už považovala za vyčerpané.386
Nejvýraznější osobností, která se díky studiu v ateliéru A.Kybala ve své tvorbě
zaměřila na autorské zpracování tapiserie, byl Jindřich Vohánka (1922). Vystudoval vyšší
textilní školu kreslířskou a od roku 1941 pracoval jako textilií návrhář.387 V roce 1949 začal
studovat na VŠUP v ateliéru A.Kybala. Studium zakončil v roce 1954 souborem strojově
tkaných koberců bouclé. Po studiích pokračoval jako návrhář388 [122, 123] a od roku 1955 byl
uměleckým vedoucím dílen gobelínové manufaktury ÚUŘ ve Valašském Meziříčí.389 V roce
1962 začal pedagogicky působit na SPŠT390 na pozici profesora v ateliéru navrhování textilií,
kde pracoval až do roku 1984. Zde se setkal se svým spolužákem z dob studií u A.Kybala,
B.Mrázkem,391 se kterým společně začali rozvíjet nový přístup k tapiserii. Místo plošnosti a
dekorativnosti, které negovali, vytvářeli prostorová, z nesourodých materiálů strukturovaná
díla netradičních tvarů, např. Balada, nebo Sen pana Blériota. [124, 125] V šedesátých letech
tak vytvořili program tzv. „aktivní tapiserie“.392 V dobovém tisku reagoval kolega J.Tichý
a popisoval jejich práce takto: „..netradiční řešení tvaru, obrysu, nevyplývají-li z osobní
potřeby myšlenky a citu, prolínají se s vlastním objevováním hodnot materiálu a techniky. Na
tomto přístupu je založena tzv. aktivní tapiserie (…) Nová, jakási dynamická emocionalita
není v nahodilé, bezvýznamné hře struktur a forem, ale ve zcela osobitém, citlivém využívání
výrazových schopností materiálů a technických postupů při autorském tkaní, i podřizování
podobně, jako bývá tah štětce nebo sochařského nástroje součástí expresivních výrazových
prostředků, tak významných v moderním umění.“ 393

Také J.Vohánka se k jejich práci vyjadřoval teoreticky a publikoval články v odborných časopisech.394 V některých zcela přiznával inspiraci zahraniční tvorbou, především
385
Všechny zaslané práce byly tehdy vystaveny v Tate galery a K.Hamsíková tak nově vyvinuté techniky
představila i západu.
386
K její osobnosti, Vokáčková, V., 3x Dům kazatelů, Umění a řemesla 1967, č. 4, s. XLIV, nebo Květa
Hamsíková, Josef Műller, tapiserie, (kat.výst.), Jindřichův Hradec, zámecký mlýn, 2006.
387
Pro firmu Christian Geipel a syn, pro Klazar a spol. a TOKO v Brně - 1946 přejmenováno na Moravan Brno.
388
Pro brněnský podnik Moravan .
389
Pod jeho vedením se dílny věnovaly restaurování historických tapiserií a realizovaly více než šedesát
tapiserií našich i zahraničních autorů (např. J.Kovařík, M.Klimčák, L.Mrázová, P.Kotík, M.Medek, S.Řepková,
B.Mrázek, A.Kybal, L.Kybalová, J.Hladík a další) a kolem tři sta koberců.
390
Střední průmyslové škole textilní v Brně.
391
Téměř o deset let mladším: 1931 – 2009.
392
J.Vohánka se ho snažil teoreticky formulovat v katalogu společné výstavy Výstava tapiserií J.Vohánky
a B.Mrázka, (kat.výst.), Jindřichův Hradec, zámek 1967.
393
Tichý, J., Nová tapiserie – autorsky tkaná tapiserie?, Tvar XVIII, 1967, č. 9, s. 257 – 270.
394
Např. Vohánka, J., Aktivní tapisérie, Tvar XVII, 1966, č. 3, s. 74 – 82. K jeho tvorbě: Mráz, B. Mrázová, M., Současná tapisérie, Praha 1980, s. 28 – 29. Tučná, D., Československá tapiserie v roce 1966,
Tvar XVIII, 1967, s. 38 – 42. Kybalová, L., Československá gobelínová tvorba, Praha 1963.
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v oblasti polské a farncouzské tapiserie395 ale i soudobými malířskými tendencemi např.
gestickou a informelní malbou. „Principy gestické malby tak vstupují do oblasti, kde doba
realizace trvá přinejmenším měsíce, v nové podobě.“ 396
Vrcholné období jeho autorské tvorby lze klást do rozmezí let 1962 až 1975. Postupně
své tapiserie zbavoval barevnosti a od geometrických kompozic došel až k téměř monochromatickým, zcela abstrahovaným tvarům nepravidelného formátu, např. Idol. [126] Pracoval s hmotou, netradičními materiály, využíval hrubých strukturovaných textilií, narušoval
plochy mezerami a používal narušených okrajů, ze kterých visí různé nitě. Jeho práce se
staly vyjádřením existenciálních pocitů a vnitřní „rozervanosti,“ v podobě textilních prostorových objektů, např. Návštěva z Aldebranu. [127]
Jeho hlavní význam spočívá v rozpoutání „textilní revoluce“ v šedesátých letech
na našem území. Jindřich Vohánka, díky výtvarným pokusům a experimentům s materiály,
kolem sebe soustředil téměř celou skupinu zde zmíněných autorů.397 Společně o sobě dali
vědět i na zahraničních výstavách mezinárodního bienále tapiserie v Lausanne.398
J.Vohánka spolu s B.Mrázkem rozvíjeli moderní přístupy i v oblasti pedagogiky. Ve
výuce na SPŠT se snažili aplikovat principy Bauhausu. B.Vohánka si především kladl za cíl
podporovat propojení umění a průmyslu a vytvářet výtvarně hodnotné textilie navazující na
tradici lidového řemesla, které by byly estetickými prvky pozdvihující bytovou kulturu.
Jak už bylo řečeno, kromě J.Vohánky se na formování autorské tapisérie podílel
hlavně Bohdan Mrázek (1931-2009). Jeho celoživotní výtvarná činnost patřila prakticky jen tapiserii. Vyučil se tkalcem. Po roce studií na škole užitých umění v Praze odešel
na rok na Střední průmyslovou školu textilní v Brně. Poté nastoupil jako návrhář a pantonér do závodu tkalcoven hedvábí Hedva ve Vítkově ve Slezsku. Od roku 1952 studoval na
VŠUP v textilním ateliéru A.Kybala a v roce 1958 využil čestného roku studia navíc. Zůstal
v Praze a pokračoval ve studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru estetika.399 Stále byl zároveň externím spolupracovníkem různých textilních závodů a navrhoval
dezény tištěných textilií. Souběžně se věnoval i tapisérii, jednak ve spolupráci s gobelínovými dílnami Ústředí uměleckých řemesel, jednak v autorské tvorbě. V roce 1961 započal svoji
dráhu pedagoga na Střední průmyslové škole textilní v Brně, kde působil až do roku 1973.400

395
V Evropě byla práce s textilními objekty vedena iniciativou J.Lurçata, objevila se i v USA s iniciativou
primitivního textilnictví a do rozvoje těchto tendencí autorské tapiserie vstoupilo v šedesátých a sedmdesátých
letech i Japonsko nebo Austrálie. Nejvíce se rozvoj moderní tapiserie projevil ve Francii, USA, Polsku a
Československu.
396
Vohánka, J.,Aktivní tapiserie, Tvar XVII, 1966, č. 3, s. 74– 82.
397
Bohdan Mrázka, Jiřího Tichého, manžele Jana a Jenny Hladíkovi, aj.
398
Největší úspěch měli v roce 1967, kdy se zúčastnili téměř všichni výše jmenovaní.
399
V letech 1959-1961.
400
V letech 1973-1990 byl výtvarníkem na volné noze a na následujících šest let, 1990-1996, se vrátil na
VŠUP jako vedoucí ateliéru textilní tvorby. V roce 1996 přestoupil do vedení ateliéru textilní tvorby na Fakultě
užitých umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

VŠUP v Praze, Katedra dějin umění a estetiky

75

Zde se také setkal se svým kolegou ze studií J.Vohánkou401 a oba společně rozvíjeli program
tzv. „aktivní tapiserie.”402 Cítili nutnost reagovat na vývoj aktuálního výtvarného dění i ve
svých textilních dílech. Inspirovali se současnou vrcholnou světovou malbou a promýšleli
způsoby, jak dynamický expresivní přístup přenášet do textilních prací, přestože se jedná
o techniku velmi komplikovanou a zdlouhavou. Vykrystalizoval tak vyhraněný projev.
B.Mrázek si tehdy oblíbil práci se sisalovým vláknem ve velkých strukturách. Nezaměřil
se ale jen na zkoumání hmoty a materiálu, kladl velký důraz i na obsahovou stránku. Jeho
náměty se vyvíjely od abstrahování viděné reality, většinou přírodních motivů. Např.
Svět dnes po ránu, Lety ptáků [128, 129] až k archetypálním a mystickým motivům,
např. Legenda a život, Pratvary, Analogie, Zvraty. [130, 131, 132, 133] Zúčastnil se mnoha
výstav u nás i v zahraničí403 a sklidil úspěch i na bienále tapiserie v Lausanne.404
Ke konci šedesátých let a v letech sedmdesátých, se stále více abstrahovaným
přístupem, ztvárňoval náměty s odkazy na soudobé události, např. Podobizna Alberta Einsteina, Tisková konference s N.Amstrongem [134, 135]. K těmto námětům jej přiměly silné
dojmy ze zpráv o prvním pobytu člověka na měsíci, které vedly ke konkrétní koncepci díla.
Vznikl tak reliéf členěný náznakem zemského povrchu a fantastické, hluboce zbrázděné
Měsíční krajiny.
Jak je patrné, B.Mrázek se svým dílem patří do velmi dynamického období vývoje
textilního umění a dokázal ho využít i pro svůj vlastní umělecký rozkvět. Během své výtvarné činnosti vytvořil přes sto autorsky tkaných nástěnných nebo prostorových textilií.
V souladu s dobovým trendem jich několik realizoval na základě soutěží či přímých zakázek
pro dekoraci veřejných budov nebo kulturních zařízení.[136] 405
Poslední a dovoluji si říct výrazově nejsilnější osobností zabývající se autorskou tapisérií byl Jiří Tichý (1924)406 V letech 1945-1949 studoval na VŠUP v ateliérech profesorů

401
Na školu do pozice pedagoga nastoupil rok po B.Mrázkovi, v roce 1962.
402
Vycházeli z pojetí jejich učitele A.Kybala. Na tapiserii a její osobité ztvárnění klad velký důraz.
Odmítal tradiční přepis návrhářova kartonu v dílnách a preferoval autorské tkaní. Dbal na výuku různých
způsobů tkaní a jejich přizpůsobení danému materiálu. Z těchto myšlenek pak vykrystalizovala snaha jeho
žáků rozvinout tyto postupy co nejdál. Netýká se jenom B. Mrázka a J.Vohánky, oni dva se ale projevovali
nejvýrazněji.
403
Např. v roce 1966 výstavy Československá tapisérie 1956-1966 v Jízdárně Pražského hradu
uspořádané u příležitosti kongresu AICA. V roce 1968 Perspektivy textilního umění ve Stedelijk muzeum
v Amsterdamu, v letech 1969-1970 výstavy Experimentace v textilním umění v Madridu, v Barceloně atd.
404
III. bienále soudobé tapiserie v Lausanne. Tehdy zde byl ještě se svou prací s hrubými materiály a
narušením pravoúhlého formátu ojedinělý.
405
K jeho tvorbě např. Fučíková, M., Tapiserie, textilní grafika-Bohdan Mrázek, (kat.výst.), Brno, 2001,
Hetteš, K., Lausanne a hledání zítřka, Výtvarná práce XV, 1967, č. 16, s. 12., Mráz, B., Mrázová, M., Současná
tapisérie, Praha, 1980, Medková, J., Jihomoravská bilance, Tvar XXI, 1970, č. 3, s. 65, Tučná, D., Bohdan
Mrázek – Tapiserie, Praha 1981, Tučná, D.,Československá tapiserie v roce 1966, Tvar XVIII,1967, s.38-42.
406
K jeho tvorbě např. Panenková, S., Jiří Tichý, Textilní tvorba, (kat.výst.), Jihočeské muzeum České
Budějovice, 1994. Tučná, D., - Klimešová, V., Jiří Tichý, (kat.výst.), UPM 1974.
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E. Filly a A.Kybala. Již během studií navrhoval dezény textilií.407 Studijní léta následovalo
zaměstnání v Textilní tvorbě. Po roce 1956 se osamostatnil, ale stále se věnoval textilním
návrhům na tištěné šatové, dekorační látky, šátky nebo kakemona.408 Navrhoval a vytvářel
také tapiserie a koberce, art protisy, textilní koláže i intarzie. Spolupracoval s manufakturami
a dílnami v Jindřichově Hradci a ve Valašském Meziříčí. V šedesátých letech patřil k okruhu
tvůrců tzv. „aktivní tapiserie“ s nimiž se zúčastnil několika výstav v Lausanne.409
Navrhoval textilie pro bytové interiéry a veřejné reprezentační nebo kulturní
zařízení. Mimo textilní návrhy vytvářel malby, grafiky i smaltované předměty a návrhy
výstavních nebo muzejních expozic.410 Ve své tvorbě směřoval zcela shodně s dobovými
trendy. Od klasických tapisérií s náměty geometrizovaných abstrakcí k hledání charakteru
samotné textilní tvorby jako výrazového prostředku a experimentům s materiály, např.
Vlhká krajina. [139] Podobně v námětu neuznával pouhý přepis výtvarné předlohy a textilie
dotvářel během procesu tkaní, podle svých momentálních nálad a vnitřních pocitů. Vycházel
i z literárních předloh, mytologických příběhů, např. Sysifovský motiv, Marsyás [138, 141],
nebo čisté přírody, Tajemství lesa.[140] Svými monumentálními, živě plastickými reliéfními
strukturami se snažil aktivizovat daný prostor. Využíval k tomu barvu, strukturu a netradiční
tvary, jež byly metaforami jeho představ.
Za povšimnutí stojí i náměty a názvy jeho prací, kdy se od oxymóronů, např.
Rozhodné anebo, Pohyblivá nehnutost [142, 143] přesunul k odkazům na známé literární
nebo malířské ikony. Např. Pocta Michelangelovi, Pocta Apollinairovi. [145, 146]
Tento textilní výtvarník, grafik a malíř se svými díly zasloužil především o rozvoj
tzv. “aktivní tapiserie“ a její pozici na poli výtvarného textilního umění, jež podporoval i ve
své pedagogické a odborně publicistické práci.

407
Většina z nich byla realizována ve firmách Krammer & Effenberger nebo Roha v Hartě u Vrchlabí. (V
roce 1946 obě sdruženy pod národní podnik Textilní tiskárny a barevny- Dvůr Králové nad Labem).
408
Kakemono – původně japonský závěsný svitek z papíru nebo hedvábí, na němž je malba nebo
kaligrafie.
409
V letech 1965, 1967,1969, 1971 a 1989. V námi sledovaném období se zúčastnil i výstav v Egyptě,
ve Francii, Španělsku, Bulharsku i USA.
410
Jeho široká škála činností byla v roce 1960 oceněna Čestným uznáním, které obdržel k 15. výročí
ČSSR a následně pak v roce 1965, kdy obdržel Čestné uznání k 20. výročí ČSSR.
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III. ZÁVĚR
Ve své diplomové práci jsem se pokusila vystopovat projevy abstraktního umění
v oblasti textilního průmyslu a užité tvorby jednotlivých umělců. Okolnosti, které tyto progresivní projevy provázely, měly velmi důležitou formující úlohu.
Po komunistickém převratu v roce 1948 došlo k centrálnímu řízení průmyslu, tedy
i textilního odvětví což mělo za následek hluboký propad v kvantitativní ale i kvalitativní
rovině. Návrhy vzorů a dezénů textilií sice nebyly pod tak přísným dohledem oficiálních
míst, jako volné umění, přesto nad nimi převzaly dohled specializované instituce.
Politické napětí se projevilo i v oblasti sdružování umělců a kontrole jejich práce.
Už od dob studií byli výtvarníci vedeni ke spolupráci s průmyslem. Obvykle po dokončení
škol nastupovali jako zaměstnanci návrhářského oddělení některého z podniků, zasedali ve
výtvarných radách a komisích a měli se tak podílet na pozdvihnutí úrovně našeho textilního
průmyslu. Jejich práce měla být naplňováním „hmotných, ale i kulturních potřeb obyvatelstva“.
V rámci poválečné reorganizace průmyslu vyvstaly problémy s výrobou takových
návrhů. Továrny neměly potřebnou strojní kapacitu ani časový prostor na to, aby souběžně
se zahraničními zakázkami produkovaly výrobky s hodnotnými „původními vzory.“ Výsledkem pak byla distribuce méně kvalitních nebo vyřazených návrhů na našem trhu.
Z této situace se snažily najít cestu dílny a malosériové provozovny, které se
pokoušely alespoň o omezenou realizaci a distribuci progresivnějších návrhů. Jednalo se o
provozovny ÚUŘ, ÚLUV, výrobních družstev Díla, Zádruhy, podniku ČFVU atd. VŠUP a
ÚBOK realizovaly své vzory i v malé ruční filmové tiskárně v Klimentské ulici v Praze.
Obdobně jako už mnohokrát v historii, se výtvarníci ve snaze navrhovat hodnotné
textilie, nahradit stále opakované, nekvalitní vzory a ovlivnit tak výtvarnou úroveň textilních
produktů, nesetkali s úspěchem. Proto vše, co vzniklo v rámci progresivnějších návrhů,
sice bylo rozmanitou ukázkou vyjadřovacích možností výtvarníků, vždy ale v omezeném
měřítku, v rovině jakési alternativy.
Již od počátku námi sledovaného období, po druhé světové válce, se u nás objevují
tendence k obnovování tradice československého moderního umění. Umělci se znovu začali
zabývat také lidovým uměním, které pak reflektovali v podobě rafinovaných dekorů. Hledali
v něm uvolnění, tvarovou redukci i spontánní projevy, které v oblasti textilního návrhářství
dovedli až k hranicím geometrické i expresivní podoby abstrakce. Progresivní vzory se ale
objevily i v keramice, typografii, grafice, plakátech aj.
Můžeme zde najít i vazbu na tehdejší debaty směřující ke stírání hranic mezi tzv.
vysokým a nízkým uměním. Tyto diskuze mají své základy zpětně přes meziválečnou avantgardu až k linii vedoucí k anglickým reformátorům předminulého století. Jejich cílem bylo,
hlavně v období meziválečné avantgardy, kultivovat společnost prostřednictvím uplatnění
moderních abstraktních prvků v každodenním životě.

VŠUP v Praze, Katedra dějin umění a estetiky

78

V námi sledovaném období dochází k určitému převrácení tohoto postupu. Dědictví
avantgardy s výše zmíněnými tendencemi se podařilo v užitém umění kontinuálně udržet
a bylo tedy v určitém smyslu pokrokovější, než volné umění, jehož návaznost byla násilně
přerušena. Umělci se uchylovali k užité tvorbě a paradoxně tak u nás docházelo k rozvoji
abstrakce v dezénech užitých předmětů, které v sobě zrcadlily volnou tvorbu výtvarníků.
Projevila se tak reverzibilita obou poloh umění.
Naši tehdejší umělci dokázali využít širokou škálu možností, jak prostřednictvím
hry čar, barev, ploch, prostorů a plánů, vytvořit návrh na koberec, závěs či látku. Zároveň
tak dát vzniknout uměleckému dílu, které je schopno něco říci o jejich vnímání tohoto světa.
Jestliže však užité umění pracovalo s abstrakcí demokratičtěji a nezávisleji než tehdejší volné umění, vyvstává otázka, zda a v jaké podobě by se u nás abstraktní tendence vyvinula i
bez toho uplatnění v dezénu.
Na případových studiích jednotlivých umělců jsem se snažila naznačit, jakým
způsobem se abstrakce nenápadně infiltrovala do oblasti užité tvorby. Příkladem propojení
volné tvorby a textilních návrhů jsou práce absolventů VŠUP. Většina z nich studovala pod
vedením dvou nejvýznamnějších osobností výrazně se angažujících v oblasti textilní tvorby
daného období, A.Kybala a A.Fišárka. Nejvýraznějšími osobnostmi byli Olga Karlíková a
Jiří Mrázek, k dalším patřili Věra Drnková - Zářecká, Květa Hamsíková, nebo Karel Lapka.
Méně známá a částečně zapomenutá je tvorba Jaroslavy Hruškové, Alice Kuchařové, Zory
Smetanové nebo Emila Cimbury. Kromě výtvarných návrhů se podíleli na zlepšování úrovně
našeho průmyslu i činností v některé z institucí, členstvím ve výtvarných radách nebo komisích.
Ke konci padesátých let se rozvinula snaha umělců osobitě se realizovat nejen
v dezénech látek ale i v tvorbě koberců a tapiserií. Kvůli nevhodným podmínkám ve výrobě
se uchýlili do svých ateliérů a postupně se rozvinula vlna obliby autorské tapiserie. V oblasti
tkaných textilií bych vyzdvihla Jindřicha Vohánku, Bohdana Mrázka, Jiřího Tichého, Jana
Hladíka, jeho manželku Jenny Hladíkovou ale i Květu Hamsíkovou.
Jejich snahy opět vyústily ve spolupráci s výzkumem a výrobou, tentokrát však ve
vývoji technik netkaných textilií. Vznikly tak artprotis, artaig, aradekor, flordekor a další.
Zpětně pak byly využívány pro tvorbu textilií do reprezentačních prostor ale i do interiérů
soukromých bytů. To opět souvisí s tehdejší snahou o vytvoření dobového stylu pomocí
tvorby v rámci tzv. gesamtkunstwerku. Koberce či závěsy se zde ale uplatňovaly spíš jako
obrazy, než jako užitkové doplňky.
Také díky úspěchu našich výtvarníků, ať už s návrhy textilu tištěného filmovým
tiskem, např. na Expo v Bruselu, Expo v Montrealu, opakovaně na Milánském trienále nebo
s tkanými textiliemi především na přehlídkách tapiserie v Lausanne, se postupně uvolňoval
i přístup k progresivnějším návrhům z vyšších míst naší politické scény. Z oblasti užitého
umění se tak stal prostor pro svobodné vyjádření umělců a místo pro aplikování jejich vlastních pocitů a vidění světa prostřednictvím abstraktní tvorby.
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Studiem práce umělců zabývajících se volnou tvorbou i návrhy dezénů užitých
předmětů se můžeme dopracovat k otázce, zda se abstraktní projev neobjevil v užitém umění
poněkud dříve, než ve volném umění. Je možné dojít až k přesvědčení, že prostředkem
osobitého vyjádření může být malířské plátno i užitá textilie bez výrazných rozdílů. V textiliích reagovali na tradici ornamentální tvorby a paralelně i na aktuální projevy mezinárodní
neoavantgardy a abstraktního umění. Náměty obou poloh procházely redukcí od reálných
předobrazů, přes silnou stylizaci až k jednoduchým symbolům zjednodušeným ve znak či
čistě nezobrazující projev pojímající celou plochu prostoru díla či návrhu. V příkladech tvorby vybraných umělců je jasně patrná příbuznost všech poloh jejich práce. Lze nalézt stejné
klíčové body, ale s jistou modifikací, jak u textilních dezénů či tvorby tapiserií, tak i u volné
tvorby, maleb či grafik. Jsou důkazem, že podceňovaná oblast užitého umění může být i
přínosem pro rozvoj progresivních tendencí ve volném umění. Možná bychom mohli hovořit
i o zbytečnosti dělení tvorby těchto výtvarníků na užité a volné umění, které se zde jeví jako
umělé rozdělování.
Hlavní význam zde zmíněných umělců spatřuji v nalezení rovnováhy mezi autonomní výtvarnou tvorbou a konvenčním navrhováním, do kterého vkládali tvůrčí rozmach, aniž
by přijali dobové estetické normy. Přes textilie, s využitím své fantazie, dokázali najít nové
výrazové prostředky a naplnit tak požadavky moderního výtvarného projevu. Textilie se
pro ně staly jediným možným prostředkem svobodnějšího uměleckého projevu. Za jiných
okolností by možná svoji uměleckou kreativitu projevili jiným způsobem a předpokládejme
i mnohem velkoryseji.
Jejich vynikající návrhy pro textilní průmysl, nebo ručně tkané textilie, v silné
vazbě spolu s obrazy a grafikami, dodnes patří, podle mého názoru, k nedoceněným oblastem československého výtvarného umění. Doufám, že tato má práce přispěla k pochopení
jejich vzniku a vývoje. Věřím, že přínos těchto umělců pro naši výtvarnou kulturu bude
předmětem ještě mnoha bádání a bude snad následně i více oceněn.
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IV. ENGLISH RESUMÉ
The theme of the thesis is to explore manifestations of abstraction in the applied arts
during 50’s and 60’s of the 20th century focusing on printed and woven fabrics.
The circumstances, contemporary context, institutions, businesses and schools that
played an important role in forming the expressions of abstraction are described, e. g. Textilní tvorba, Ústav bytové a oděvní kultury, Ústředí lidové umělecké výroby, etc.
The thesis discusses the work of students and teachers at the Academy of Arts,
Architecture and Design, such as Jenny and Jan Hladíkovi, Jaroslava Hrušková, Olga Karlíková, Bohdan Mrázek, Jiří Mrázek, Zora Smetanová, Jiří Tichý, Jaroslav Vohánka, Emil
Cimbura, Květa Hamsíková, Věra Drnková-Zářecká, Alice Kuchařová, Antonín Kybal, and
Alois Fišárek. The abstraction in their textile designs developed in connection with the progress of art on the international scene. They were also inspired by nature, folk art and ornamental decoration, which by the gradual reduction resulted in the expressions of abstraction.
Through thein experiments the technique of filmprinting was perfected and the new techniques of weaving - artprotis, artaig, aradekor, arachné and more - were developed.
Also a number of successful exhibitions of textile, domestic and foreign, are reminded in the thesis – Expo‘58 in Brussels, Montreal 1967, Osaka1970 and regular
shows in Lausanne and Milan.
The main importance of the artists mentioned in the thesis is to find a general
balance between free artistic creation and conventional design in which they put their creative expansit without accepting the then a esthetic standards. Their excedent designs for the
textile industry or hand-woven fabrics in a bond with paintings and graphics still belongs to
the undervaluated areas of Czechoslovak visual arts.
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V. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Informace k obrazové příloze
V obrazové příloze jsou zahrnuty veškeré mnou nalezené obrazové materiály. Jsou
zde uvedeny a reprodukovány se souhlasem oficiálních institucí a ze zákona podléhají autorským právům. Nemohou tedy být šířeny mimo tuto diplomovou práci. Vzhledem k tomu,
že instituce nemají katalogy ani sbírky textilu digitalizovány a z mojí pozice nebylo možné
provést profesionální snímky, většina fotografií vznikla s nedostatečnou hladinou osvětlení.
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Kybal, Praha, 1960.
[17] Antonín Kybal, návrh na dekorační látku, filmový tisk, 1944, repro z: Spurný, J., Antonín
Kybal, 1960.
[18] Antonín Kybal, Objemy v prostoru, olej na sololitu, 71 x 64 cm, 1968, repro z: Vlčková,
L., Antonín Kybal, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 2011.
[19] Antonín Kybal, Kámen a mrak, tapiserie, 150 x 23 cm, 1969, repro z: Kybal, A., O
textilním výtvarném projevu, Praha 1973.

Karel Lapka:
[20] Karel Lapka, závěsová tkanina, filmový tisk, šířka 70 cm (výřez), ÚBOK, 1959, repro
z: Raban, J., Karel Lapka, Tvar XV, 8, 1964. s. 242.
[21] Karel Lapka, tištěná dekorační látka (výřez),Textilní tvorba n.p., 1958, repro z: Raban,
J., Karel Lapka, Tvar XV, 8, 1964. s. 243.
[22] Karel Lapka, dekor bavlněná tkanina, tříbarevný filmový tisk (výřez), Výstavnictví
n.p., 1960. repro z: Raban, J., Karel Lapka, Tvar XV, 8, 1964. s. 243.
[23] Karel Lapka, dekor bavlněná tkanina, tříbarevný filmový tisk, Výstavnictví n.p., 1960.
repro z: Raban, J., Karel Lapka, Tvar XV, 8, 1964. s. 242.
[24] Karel Lapka, gobelín z cyklu Vesmír, 130 x 180cm, 1963, repro z: Raban, J., Karel
Lapka, Tvar XV, 1964, č. 8, s. 242.
[25] Karel Lapka, gobelín z cyklu Vesmír, 280 x 125cm, 1963. repro z: Raban, J., Karel
Lapka, Tvar XV, 1964, č. 8, s. 243.
[26] Karel Lapka, detail černého slunce gobelínu z cyklu Vesmír, 170 x 270cm, 1962, repro
z: Raban, J., Karel Lapka, Tvar XV, 1964, č. 8, s. 242.
[27] Karel Lapka, gobelín z cyklu Vesmír, 280 x 125cm, 1963, repro z: Raban, J., Karel
Lapka, Tvar XV, 1964, č. 8, s. 250.
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[28] Karel Lapka, návrh na ručně vázaný vlasový koberec z vlněné příze, 210 x 300cm, pro
ÚLUV, 1963. repro z: Raban, J., Karel Lapka, Tvar XV, 1964, č. 8, s. 245.
[29] Karel Lapka, návrh na ručně vázaný vlasový koberec z vlněné příze, 210 x 300cm, pro
ÚLUV, 1963. repro z: Raban, J., Karel Lapka, Tvar XV, 1964, č. 8, s. 245.

Olga Karlíková:
[30] Olga Karlíková, závěsová tkanina, 1958, ÚBOK, repro z: Kybal, A., O textilním
výtvarném projevu, Praha 1973.
[31] Olga Karlíková, návrh na dekorační tkaninu, 1959, ÚBOK, repro z: Švácha, R.,
Platovská, M., (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1 (1958 – 2000). Praha 2007, s.
311.
[32] Olga Karlíková, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez), návrh pro Milánské trienále,
ÚBOK, 1960, ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[33] Olga Karlíková, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm(výřez), návrh pro Milánské trienále,
ÚBOK, 1960, ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[34] Olga Karlíková, ručně vázaný koberec, 130 x 170 cm, Textilní tvorba n.p., 1957, repro
z: Koželka, K., Výstava sestavovacího nábytku, Tvar X, 1959, č.3, s. 82.
[35] Olga Karlíková, ručně vázaný koberec, 149 x 175 cm, ÚBOK, 1959, soukromá sbírka.
[36] Olga Karlíková, návrh na koberec, tempera, papír, 25 x 19,5 cm, nedatováno, soukromá
sbírka.
[37] Olga Karlíková, návrh na koberec, kombinovaná technika, papír, 20 x 15 cm, nedatováno,
soukromá sbírka.
[38] Olga Karlíková, návrh na koberec- art protis, tempera, papír, 31x21 cm, nedat., soukromá
sbírka.
[39] Olga Karlíková, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm, ÚBOK, 1969, ze sbírek UPM
— Muzea textilu v České Skalici.
Jiří Mrázek:
[40] Jiří Mrázek, závěs, strukturální vzor, tisk na lnu, 1961, repro z: Chalupecký, J., Tištěné
závěsy, Tvar XV, 1964, č. 9 – 10, s. 286.
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[41] Jiří Mrázek, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm, ÚBOK, 1959 – 1960, ze sbírek UPM
— Muzea textilu v České Skalici.
[42] Jiří Mrázek, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm, ÚBOK, 1959 – 1960, ze sbírek UPM
— Muzea textilu v České Skalici.
[43] Jiří Mrázek, tištěná dekorační látka, š. 130 cm, ÚBOK, 1960, ze sbírek UPM — Muzea
textilu v České Skalici.
[44] Jiří Mrázek, Baghiri, šátek, filmový tisk, 80 x 80 cm, 1956, Kybal, A., O vzorování
textilu, Tvar IX, 1957, č. 2, s. 50.
[45] Jiří Mrázek, ručně vázaný koberec, 100 x 200 cm, Textilní tvorba, 1957, repro z:
Koželka, K., Výstava sestavovacího nábytku, Tvar X, 1959, č. 3, s. 82.
[46] Jiří Mrázek, ručně vázaný koberec, 1959, repro z: Lamarová, M., (ed.), 50. léta. Užité
umění a design, (kat.výst.), UPM 1988.
[47] Jiří Mrázek, Krajina, žena, olej, 54 x 74 cm, 1962, repro z: Jiří Mrázek, (kat.výst.),
galerie Václava Špály, Praha 1964.

Jaroslava Hrušková:
[48] Jaroslava Hrušková, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm, ÚBOK, 1959 – 1960, ze sbírek
UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[49] Jaroslava Hrušková, tištěná dekorační látka, 1960, repro z: Lamarová, M., (ed.), 50.
léta. Užité umění a design, (kat.výst.), UPM 1988.
[50] Jaroslava Hrušková, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez), návrh pro Milánské
trienále, ÚBOK, 1960, ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[51] Jaroslava Hrušková, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez), ÚBOK, 1963 – 1964,
ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[52] Jaroslava Hrušková, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez), ÚBOK, 1966 - 1967,
ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[53] Jaroslava Hrušková, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm, ÚBOK, 1967, ze sbírek UPM
— Muzea textilu v České Skalici.
[54] Jaroslava Hrušková, ručně vázaný koberec, 90 x 150 cm, n.p. Bytový textil Vratislavice,
1958, repro z: Koželka, K., Výstava sestavovacího nábytku, Tvar X, 1959, č.3, s. 83.
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[55] Jaroslava Hrušková, závěs, dvoubarevný tisk, 1961, repro z: Chalupecký, J., Tištěné
závěsy, Tvar XV, 1964, č. 9 – 10, s. 287.

Zora Smetanová:
[56] Zora Smetanová, potahová látka dvojútková, 1950, školní dílny VŠUP, repro z: Kybal,
A., Kapitoly o textilním umění, Praha 1958.
[57] Zora Smetanová, strojně vázaný koberec, 150 x 200 cm, 1960, repro z: Koželka, K.,
Dnešní byt, Praha, 1962.
[58] Zora Smetanová, koberce 200 x 300 cm, Moravan Brno n.p., 1954 – 1956, repro z:
Lapka, K., Smyčkové koberce Zory Smetanové, Žena a móda IX, 1957, č. 2, s. 23.
[59] Zora Smetanová, tištěná dekorační látka, (výřez), návrh pro Milánské trienále, Hedva
n.p. Zábřeh n. Moravě, 1960, ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[60] Zora Smetanová, tištěná dekorační látka, 48, 5 x 30 cm (výřez), ÚBOK, 1961, ze sbírek
UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[61] Zora Smetanová, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm, 1964, ze sbírek UPM — Muzea
textilu v České Skalici.
[62] Zora Smetanová, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez), ÚBOK, 1965, ze sbírek
UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[63] Zora Smetanová, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez), ÚBOK, 1966, ze sbírek
UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[64] Zora Smetanová, ručně vázaný koberec, Textilní tvorba, 1958, koberec vznikl jako
součást vítězného návrhu ze soutěže Ústřední správy bytové a občanské výstavby, repro z:
Cahlupecký, J., Ethos architektury, Tvar X, 1959, č.2, s. 70.
[65] Zora Smetanová, závěs, filmový tisk, 1961, repro z: Chalupecký, J., Tištěné závěsy,
Tvar XV, 1964, č. 9 – 10, s. 286.
Věra Drnková – Zářecká:
[66] Věra Drnková – Zářecká, tištěná dekorační látka, dílny Díla-ČFVU v Praze, 1958, repro
z: Lapka, K., Aspirantura Věry Drnkové- – Zářecké, Tvar XI, 1960, č. 3, s. 84 – 85.
[67] Věra Drnková – Zářecká, tištěná dekorační látka, Textilní tvorba, 1957, vystaveno na
Expo 58 v Bruselu, repro z: Lapka, K., Aspirantura Věry Drnkové- – Zářecké, Tvar XI, 1960,
č. 3, s. 84 – 85.

VŠUP v Praze, Katedra dějin umění a estetiky

115

[68] Věra Drnková – Zářecká, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez), Textilní tvorba,
1957, vystaveno na Expo 58 v Bruselu, ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[69] Věra Drnková – Zářecká, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez), Textilní tvorba,
1957, vystaveno na Expo 58 v Bruselu, ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[70] Věra Drnková – Zářecká, tištěná šatová látka, Textilní tvorba, 1956, vystaveno na Expo
58 v Bruselu, repro z: Lapka, K., Aspirantura Věry Drnkové- – Zářecké, Tvar XI, 1960, č.
3, s.84 – 85.
[71] Věra Drnková – Zářecká, návrh na šátek, filmový tisk, n.p. Textilana v Liberci, 1957,
vystaveno na Expo 58 v Bruselu, repro z: Lapka, K., Aspirantura Věry Drnkové- – Zářecké,
Tvar XI, 1960, č. 3, s. 84 – 85.
[72] Věra Drnková – Zářecká, gobelín, 90 x 120 cm, dílny Ústředí uměleckých řemesel ve
Valašském Meziříčí, 1958, repro z: Tomeš, J., Skupina 7, Tvar XI, 1960, č. 7, s. 217 – 221.
[73] Věra Drnková – Zářecká, Naděje, tapiserie, 150 x 105 cm, utkala autorka, 1968, repro
z: Tichý, J., Nová tapiserie – autorsky tkaná tapisérie?, Tvar XIX, 1968, č. 9, s. 262.
[74] Věra Drnková – Zářecká, tištěná dekorační látka, dílny Fondu českosl.výtvarných
umělců, 1967, repro z: Slavíková, Z., Věra Drnková – Zářecká, Václav Dolejš, Pavel Hlava,
tapiserie, keramika, sklo, Tvar XIX, 1968, č. 2., str. 50.

Emil Cimbura:
[75] Emil Cimbura, tištěná dekorační látka, 51 x 42, 5 cm (výřez), škola A. Fišárka, Textolní
tvorba, 1949, ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[76] Emil Cimbura, tištěná dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez), Textilní tvorba, 1959, ze
sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[77] Emil Cimbura, Slunce, hedvábný šátek, filmový tisk, 65 x 65 cm, družstvo Zádruha,
1964, repro z: Lapka, K., Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 48.
[78] Emil Cimbura, Prostor a čas, monotextil na hedvábí, kombinovaný tisk, 125 x 90cm,
1965, repro z: Vokáčová, V., Emil Cimbura monotetxil, Jan Kutálek keramika, Tvar XVIII,
1967, č. 8 – 9, s. 243.
[79] Emil Cimbura, skica ke gobelínu Život, detail, předpokládaná velikost 270 x 600 cm,
1964, repro z: Lapka, K., Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 48.
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[80] Emil Cimbura, Země, monotextil na vlně, kombinovaný tisk, 70 x 90, 1960, repro z:
Vokáčová, V., Emil Cimbura monotetxil, Jan Kutálek keramika, Tvar XVIII, 1967, č. 8 – 9,
s.246.
[81] Emil Cimbura, Don Quiote, olej, 88 x 72 cm, 1967, repro z: Vokáčová, V., Emil
Cimbura monotetxil, Jan Kutálek keramika, Tvar XVIII, 1967, č. 8 – 9, s. 244.

[82] Emil Cimbura, Don Quiote, monotextil na hevábí, kombinovaný tisk, 90 x 220 cm,
1967, repro z: Vokáčová, V., Emil Cimbura monotetxil, Jan Kutálek keramika, Tvar XVIII,
1967, č. 8 – 9, s. 243.
[83] Emil Cimbura, ručně vázaný vlněný koberec, 150 x 260 cm, družstvo Tvar, 1964, repro
z: Lapka, K., Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 49.

Alice Kuchařová:
[84] Alice Kuchařová, dekorační textilie, ÚBOK, z kolekce pro Expo 58 v Bruselu, 1959,
repro z: Tomeš, J., Skupina 7, (kat.výst.) Galerie Václava Špály, 1959 – 1960.
[85] Alice Kuchařová, vázaný koberec, 90 x 150 cm, 1959, provedla autorka, repro z: Tomeš,
J., Skupina 7, Tvar XII, 1960, č.7, s. 233.

[86] Alice Kuchařová, návrh na jednobarevný hedvábný šátek, 1964, repro z: Lapka, K.,
Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 56.
[87] Alice Kuchařová, Kompozice v červené a fialové, 200 x 95, tkala autorka1966, repro z:
Tučná, D., Československá tapiserie v roce 1966, Tvar XVIII, 1967, s. 42.

[88] Alice Kuchařová, návrh k tapiserii Modrá krajina, 1964, soukromá sbírka.
[89] Alice Kuchařová, vlněný gobelín Zkáza (varování před atomovou smrtí), 140 x 20 cm,
provedla autorka, 1964, repro z: Lapka, K., Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 56.
[90] Alice Kuchařová, ručně tkaný vlněný koberec, oboulícný, 90 x 150 cm, provedla
autorka, 1963, repro z: Lapka, K., Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 56.
[91] Alice Kuchařová, skica k návrhu pro stěnu z plastické dřevěné intarzie, 1964velikost
stěny 3 x 15 m, repro z: Lapka, K., Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 57.
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Jan Hladík:
[92] Jan Hladík, šátek, škola Aloise Fišárka, Textilní Tvorba, 1948 ze sbírek UPM — Muzea
textilu v České Skalici.
[93] Jan Hladík, dekorační látka, 44 x 30 cm (výřez) návrh pro Milánské trienále, ÚBOK,
1960, ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[94] Jan Hladík, Bílá figura, 1965, autorsky tkaná tapiserie, 230 x 160 cm, repro z: Umění a
řemesla, č. 3, 2009.
[95] Jan Hladík, Groteska, monotyp, 50 x 42 cm, dostupné z WWW: http://umeleckabeseda.
cz/autor.php?aid=193, vyhledáno dne 10. 8. 2011.
[96] Jan Hladík, Figura 5, monotyp, 67 x 44 cm, dostupné z WWW: http://umeleckabeseda.
cz/autor.php?aid=193, vyhledáno dne 10. 8. 2011.
[97] Jan Hladík, Blíženci, 1967, tapiserie, 260 x 300 cm, dostupné z WWW: http://
umeleckabeseda.cz/autor.php?aid=193, vyhledáno dne 10. 8. 2011.
[98] Jan Hladík, Modrá země, detail, 180 x 206 cm, 1968, utkala autorka, repro z: Tichý, J.,
Nová tapiserie – autorsky tkaná tapisérie?, Tvar XIX, 1968, č. 9, s. 265.
[99] Jan Hladík, Stéla, 300 x 200 cm, 1970, repro z: Jan Hladík a Jenny Hladíková, tapiserie,
(kat.výst.), Sbírka tapisérií uměleckoprůmyslového muzea v Praze, zámek Jindřichův Hradec
1973.
[100] Jan Hladík , Robinsonáda, tempera, papír, 15x18cm, 1970, dostupné z WWW: http://
umeleckabeseda.cz/autor.php?aid=193, vyhledáno dne 10.8. 2011.
[101] Jan Hladík, Křídla, 205 x 140 cm, 1972, repro z: Jan Hladík a Jenny Hladíková,
tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií uměleckoprůmyslového muzea v Praze, zámek
Jindřichův Hradec 1973.
Jenny Hladíková:
[102] Jenny Hladíková, dekorační látka, šablonový tisk, 48, 5 x 30 cm, Textilní tvorba 1949
– 1950, ze sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[103] Jenny Hladíková, Bez názvu, kombinovaná technika, 35 x 37 cm, 1964, dostupné z
WWW: http://umeleckabeseda.cz/autor.php?aid=194, vyhledáno dne 10. 8. 2011.
[104] Jenny Hladíková, Svislé vrstvy, strukturální grafika, 19 x 15,5 cm, 1966, dostupné z
WWW: http://umeleckabeseda.cz/autor.php?aid=194, vyhledáno dne 10. 8. 2011.
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[105] Jenny Hladíková , Bez názvu, strukturální grafika, 15 x 22 cm, dostupné z WWW:
http://umeleckabeseda.cz/autor.php?aid=194, vyhledáno dne 10. 8. 2011.
[106] Jenny Hladíková, Tmavá průrva, strukturální grafika, 27 x 17 cm, 1966, dostupné z
WWW: http://umeleckabeseda.cz/autor.php?aid=194, vyhledáno dne 10. 8. 2011.
[107] Jenny Hladíková, Růst, strukturální grafika, 18 x 14 cm, 1967, dostupné z WWW:
http://umeleckabeseda.cz/autor.php?aid=194, vyhledáno dne 10. 8. 2011.
[108] Jenny Hladíková, Tkáň, 180 x 218 cm, 1968, repro z katalogu: Kybalová, L., Jenny
Hladíková, tapiserie, grafika z let 1963 – 1998, (kat.výst.), Výstavní síň Mánes 1999.
[109] Jenny Hladíková, Pohyby, 210 x 263cm, 1969, repro z: Jan Hladík a Jenny Hladíková,
tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií uměleckoprůmyslového muzea v Praze, zámek
Jindřichův Hradec 1973.
[110] Jenny Hladíková, Proudění, 300 x 160 cm, 1970, repro z: Kybalová, L., Jenny
Hladíková, tapiserie, grafika z let 1963 – 1998, (kat.výst.), Výstavní síň Mánes 1999.
[111] Jenny Hladíková, Cestou z Křivoklátu, 286 x 148 cm, 1996, repro z: Kybalová, L.,
Jenny Hladíková, tapiserie, grafika z let 1963 – 1998, (kat.výst.), Výstavní síň Mánes 1999.
Květa Hamsíková:
[112] Květa Hamsíková, ubrus, Textilní tvorba, 1949, ze sbírek UPM — Muzea textilu
v České Skalici.
[113] Květa Hamsíková, návrh na tištěnou látku, 51 x 42, 5 cm, Textilní tvorba, 1959, ze
sbírek UPM — Muzea textilu v České Skalici.
[114] Květa Hamsíková, ručně vázaný koberec, 95x 135 cm, provedla Umělecká řemesla,
Valašské Meziříčí, 1959, repro z: Oblékáme byt do textilu, Domov 2, 1961, č. 6, s. 48.
[115] Květa Hamsíková, kašmírový šátek, filmový tisk, 70 x 70 cm, provedlo Dílo, 1964,
repro z: Lapka, K., Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 54.
[116] Květa Hamsíková, Sen, vlněný gobelín, 110 x 140 cm, provedla autorka, 1964, repro
z: Lapka, K., Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 54.
[117] Květa Hamsíková, ručně vázaná vlněná předložka, 90 x 150 cm, provedlo Dílo, 1964,
repro z: Lapka, K., Výstava skupiny 7, Tvar XVI, 1965, č. 2, s. 55.
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[118] Květa Hamsíková, Penelopé, tapiserie, 250 x 230 cm, provedla autorka, 1967,
soukromá sbírka.
[119] Květa Hamsíková diplomka, Corrida, 1970, 260 x 240 cm, repro z: Kybalová, L.,
Současná česká tapiserie (kat. výst.), Brno, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad
Labem, 1964.
[120] Květa Hamsíková, dekorační textilie, filmový tisk, 300 x 900 cm, UÚŘ, 1964,
Francouzská restaurace hotelu flóra. Soukromá sbírka.
[121] Květa Hamsíková, Siréna, tapiserie (detail), utkala autorka, 1965, repro z: Tichý, J.,
Nová tapiserie – autorsky tkaná tapisérie?, Tvar XIX, 1968, č. 9, s. 258.

Jindřich Vohánka:
[122] Jindřich Vohánka, oboulícný koberec, dvojútkový, 300 x 400 cm, školní dílny VŠUP,
1954, repro z: Kybal, A., Kapitoly o textilním umění, Praha 1958.
[123] Jindřich Vohánka, Kytice, ÚUŘ ve Valašském Meziříčí, 1959, repro z: Tučná, D.,
Československá tapiserie 1956 - 1966, (kat.výst.), Jízdárna Pražského hradu, 1966.
[124] Jindřich Vohánka, Balada, 1965, tkal autor, repro z: Tučná, D., Československá
tapiserie 1956 - 1966, (kat.výst.), Jízdárna Pražského hradu, 1966.
[125] Jindřich Vohánka, Sen pana Blériota, 240 x 406 cm, 1965, repro z: Švácha, R.,
Platovská, M., (eds.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1 (1958 – 2000). Praha 2007,
str. 313.
[126] Jindřich Vohánka Idol, 278 x 230 cm, 1967, realizoval autor, repro z: Kybal, A., O
textilním výtvarném projevu, Praha 1973.
[127] Jindřich Vohánka, Návštěva z Aldebaranu, 310 x 188 cm, utkal autor, 1967 – 1968,
repro z: Tichý, J., Nová tapiserie – autorsky tkaná tapisérie?, Tvar XIX, 1968, č. 9, s. 269.

Bohdan Mrázek :
[128] Bohdan Mrázek, Svět dnes po ránu, tapisérie s reliéfem, 400 x 200 x15 cm, 1969
- 1970, repro z: Tučná, D., Bohdan Mrázek, tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií
uměleckoprůmyslového muzea v Praze, zámek Jindřichův Hradec 1981.
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[129] Bohdan Mrázek, Lety ptáků, tapiserie, 200 x 150 cm, 1965, repro z: Tučná, D., Bohdan
Mrázek, tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií uměleckoprůmyslového muzea v Praze, zámek
Jindřichův Hradec 1981.
[130] Bohdan Mrázek, Legenda a život, tapiserie, 450 x 220 cm, 1966, repro z: Tučná,
D., Bohdan Mrázek, tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií uměleckoprůmyslového muzea
v Praze, zámek Jindřichův Hradec 1981.
[131] Bohdan Mrázek, Pratvary, tapiserie, 270 x 655 cm,1967 - 1968, repro z: Tučná,
D., Bohdan Mrázek, tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií uměleckoprůmyslového muzea
v Praze, zámek Jindřichův Hradec 1981.
[132] Bohdan Mrázek, Analogie, tapiserie, 198 x 305 cm, 1967, repro z: Tučná, D., Bohdan
Mrázek, tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií uměleckoprůmyslového muzea v Praze, zámek
Jindřichův Hradec 1981.
[133] Bohdan Mrázek, Zvraty ve třech dostavách, tapisérie, 160 x 205 cm, 1967, repro
z: Tučná, D., Bohdan Mrázek, tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií uměleckoprůmyslového
muzea v Praze, zámek Jindřichův Hradec 1981.
[134] Bohdan Mrázek, Podobizna Alberta Einsteina, tapiserie, 168 x 305 cm, 1967, repro
z: Tučná, D., Bohdan Mrázek, tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií uměleckoprůmyslového
muzea v Praze, zámek Jindřichův Hradec 1981.
[135] Bohdan Mrázek, Tisková konference s N.Amstrongem, tapiserie, tkaný reliéf, 360 x
180 x 21cm, 1970, repro z: Tučná, D., Bohdan Mrázek, tapiserie, (kat.výst.), Sbírka tapisérií
uměleckoprůmyslového muzea v Praze, zámek Jindřichův Hradec 1981.
[136] Bohdan Mrázek, Vegetativní motivace, tapiserie, 270 x 200 cm, hotel Interconitinetal,
Praha, 1967, repro z: Luxová, V., – Tučná, D., Československá tapiséria, Bratislava 1978.
Jiří Tichý:
[137] Jiří Tichý, Dřevo, tapiserie, 1965, utkaly dílny Ústředí uměleckých řemesel, repro z:
Luxová, V., – Tučná, D., Československá tapiséria, Bratislava 1978.
[138] Jiří Tichý, Sysifovský motiv, 395 x 216cm, vlna, provedl autor, 1966, repro z: Tučná,
D., - Klimešová, V., Jiří Tichý: tapiserie, (kat. výst.), UPM, 1974.
[139] Jiří Tichý, Vlhká krajina, 1966, utkal autor, repro z: Tučná, D., Československá
tapiserie 1956 - 1966, (kat.výst.), Jízdárna Pražského hradu, 1966.

VŠUP v Praze, Katedra dějin umění a estetiky

121

[140] Jiří Tichý, Tajemství lesa, tapiserie, 1966 – 1967, repro z: Luxová, V., – Tučná, D.,
Československá tapiséria, Bratislava 1978.
[141] Jiří Tichý, Marsyás, 305 x 180 cm, 1967, utkal autor, repro z: Luxová, V., – Tučná, D.,
Československá tapiséria, Bratislava 1978.
[142] Jiří Tichý, Rozhodné anebo, tapiserie, 1968, repro z: Tučná, D., - Klimešová, V., - Jiří
Tichý : tapiserie, (kat. výst.), UPM, 1974.
[143] Jiří Tichý, Pohyblivá nehnutost, tapiserie, 1969, repro z: Tučná, D., - Klimešová,V.,
Jiří Tichý: tapiserie, (kat. výst.), UPM, 1974.
[144] Jiří Tichý, Příběhy na několika kornoutech, detail, provedl autor, 1968 – 1969, repro
z: Luxová, V., – Tučná, D., Československá tapiséria, Bratislava 1978.
[145] Jiří Tichý, Pocta Michelangelovi, tapiserie, detail, 1970, repro z: Luxová, V., – Tučná,
D., Československá tapiséria, Bratislava 1978.
[146] Jiří Tichý, Pocta G. Apollinairovi, tapiserie, 1970 – 1971, repro z: Tučn,á D., Klimešová, V., Jiří Tichý: tapiserie, (kat. výst.), UPM, 1974.

