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Prolomení lidové symetrie aneb jak efektivně vytvořit, prezentovat a prodat tradiční 

lidový výrobek v současném stylu? 

 
Prolomení lidové symetrie aneb jak efektivně VYTVOŘIT, prezentovat a prodat tradiční 

lidový výrobek v současném stylu. 

 
V úvodu se pokusím definovat samotnou lidovou symetrii. Každý, kdo přišel ke styku, i 

kdyby v menší míře, s výtvory opolského lidového umění, by si měl všimnout, že 

vlastností, která spojuje všechny malované květy do soudržného a krásného celku, je 

právě symetrie. Symetrie barev a tvarů. Soulad při volbě kompozice, rovnoměrného 

rozmístění kytic na povrchu porcelánu nebo skořápce slepičího vejce (kraslici). Jak 

neobvykle vznešená a pozoruhodná. Známá po století a kultivována s největší pečlivostí. 

Byla a bude synonymem lásky k tradici našich předků. 

Proč ji prolamovat? Někdo by mohl říct, že se jedná přímo o 

znesvěcení tradice! Není tomu ale úplně tak. Využití této tradice jako 

základu pro vytvoření něčeho svěžího a nekonvenčního dokáže 

pozdvihnout tradiční lidový vzor, což pak vede ke vzniku 

odvážnějších návrhů. Návrhů vyznačujících se asymetrií, 

zdrženlivostí a odlišností. Existuje na to nějaký návod? Je to o síle 

své umělecké vize a správně připraveném „zázemí“ v podobě 

zkušeností v oblasti výtvarných umění. Zde nemůže být ani řeč o 

náhodě. K vědomému prolamování lidové symetrie by mělo docházet 

ve spojení s promyšleným nápadem a odvážnou strategií. 

Neocenitelné se zde mohou ukázat zkušenosti získané v uměleckých dílnách různého 

druhu. Takové to bylo právě v mém případě. Všechny ty hodiny strávené v dílnách 

grafického umění, fotografování, grafického projektování nebo projektování keramiky se 

pro mě staly nesmírně cenné a nenahraditelné při pozdějším budování své vlastní 

umělecké vize. Proto mohu tvořit a také vyprávět vám o svých aktivitách a nápadech 

týkajících se prolomení lidové symetrie.  

„Zavěšené v prostoru“ Takhle říkám svým 

květovým kompozicím, jež ve formě květových koulí 

visí na tenkých nitích. Visící barevné květnaté 

koule jsou i přes pestrost barev lehké a éterické. 

Pokud se jedná o nitě - vytvářím také ty, které 

„plují“ po porcelánu a diskrétně je zdobím 

jednotlivými květy. 
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Květy na místech, kde by být neměly. Občas využívám 

místa na povrchu porcelánu, která obvykle zůstávají 

nedotčená. Myslím si, že dokonalým místem, jež lze využít, je 

ucho hrníčku nebo šálku. Občas se toto místo stává jediným 

vyzdobeným na celém povrchu a strhává s sebou celou sílu 

barev. Zbývající část šálku je pak jemně bílá a vše doplňuje 

několik poletujících listů.  

Když mým úkolem bylo navrhnout a pomalovat hrníček pro 

současného prezidenta PR, na němž se měl nacházet předem 

stanoveny grafický znak a heslo, propašovala jsem do něj lidové květy, nimiž jsem 

diskrétně vyzdobila ucho hrníčku, a tak i zanechala svoji individuální stopu - vzor z 

mého regionu. 

 
Podobně vše proběhlo v případě 

členů populární hudební skupiny 

PECTUS. Obdrželi ode mě a z 

rukou organizátorů koncertu 

hrníčky se svými jmény, jež se od 

sebe lišily kresbami hudebních 

nástrojů, na něž hrají a byly 

obohaceny květovým motivem. 

Musí přece vědět, že navštívili 

náš krásný opolský region! 

Příklad propojení květů s grafikou. Jedná se nepochybně o důkaz současného využití 

tradice a jednoznačně o můj další nápad, jenž bych ráda uvedla jako příklad. Černý 

obrys je mimořádně vděčný prostředek k odvážnému vyplnění květnatým motivem. 

Grafická čára v tomto případě působí moderně a ukazuje, jak zajímavé a občas i 

překvapivé může být její kombinování právě s lidovou tradicí. 
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Motiv + barva + ... zlato. K tomuto kroku jsem se rozhodla za účelem přidání lidovému 

květnatému vzoru ještě většího bohatství a zároveň, abych ho ještě víc minimalizovala. 

Co přesně jsem měla v plánu?  

Bohatství květového vzoru, o čemž samozřejmě hovoří lidová tradice, jsem chtěla 

dosáhnout jiným způsobem, a to nahrazením černého obrysu jemnou zlatou čárou, 

která je pokračováním květinových tvarů, nahrazuje je a zároveň z nich tvoří poletující 

prvky na zbývajícím povrchu bílého porcelánu. Malování čirým zlatem mi přináší 

neuvěřitelné uspokojení, jelikož vím, že se díky tomuto zdobení „bílé zlato“ stává ještě 

hodnotnějším. 

 
Po stopách zlaté linky jsem se dostala ke krasopisectví, jež se pak ukázalo být 

ideálním řešením typickým pro současný styl. Jelikož zde mluvím také trochu o 

marketingu (což podrobněji probereme v dalším článku), jako příklad bych chtěla uvést 

realizaci personalizovaného porcelánu.  

 
Zejména tím například myslím šálky zdobené zlatým jménem, z nichž paní Michaela a 

pan Daniel společně pijí ranní kávu a vzpomínají na své známé, kteří jim věnovali tento 

originální svatební dar. Ano, slavnostní události, jako jsou svatby, výročí nebo jiná 

životní jubilea přispívají k propojování krasopisectví s květinovým vzorem. O těchto 

příležitostech se ale zmíním u další příležitosti. 
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