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Tradice a design - zde jsou emoce 
 

Touha po tom, co je staré, tradiční, selské je emoce, která stále častěji doprovází 

mnoho lidí. Existuje mnoho hlasů, že vývoj civilizace a technologie není člověku 

prospěšný a staré obyčeje, vztahy a kultura byly lepší. Fascinace lidovou kulturou je 

silným trendem v moderním světě, který je viditelný v mnoha projevech masové 

kultury. Ochotně saháme zpět po tradici znavení globalizací, sjednocením vzorů, 

chování, výrobků. Vnímáme totiž potřebu reagování na zaplavující nás obsah masové 

kultury, vymizení autorit a krizi etických hodnot. Nejsme již ale schopni pochopit 

významy a hodnoty, jež tradice nesla, neumíme přečíst její funkci. Setkáváme se s 

fascinací tradicí, která nás přivádí ke kořenům a zdrojům, jež pro nás nejsou zřejmé. 

Kazimierz Dobrowolski, badatel lidové kultury mezi základní rysy lidové kultury 

zahrnoval mj.: tradicionalismus, omezenost historické perspektivy, silné 

uniformistické tendence, důležitou úlohu starších lidí, religiozitu s magickými vlivy, 

silné sociální vazby a také propojování užitkových, estetických a magických funkcí u 

výrobků. Podle antropologů v současném světě takováto podoba lidové kultury již 

neexistuje.  

 

Zájem o lidovou kulturu není nový jev, v Polsku se vyskytoval již v 19. století, kdy se 

začala selská kultura ztotožňovat s národními hodnotami. Ve 20. století, a zejména v 

době komunismu, se selskost stala široce prosazovanou hodnotou. Lidovost se tehdy 

stala součástí politické kampaně, o níž bylo pečováno a jež byla uměle udržována. 

Příjemci výrobků lidové kultury byli především obyvatelé měst, což přispělo k jejímu 

rozpadu a zániku. V dnešní době největší zájem o návrat ke tradiční kultuře opět 

projevují lidé žijící ve městech. V tradiční kultuře nacházejí zdroj inspirace pro různé 

typy tvůrčích aktivit. Fascinace návratem ke zdrojům je velice patrná v prostředí 

tvůrců a návrhářů.  

V tradiční venkovské kultuře, v níž vládla chudoba, největší hodnota a majetek byly 

sociální vztahy a vazby. Sociální vztahy se taky zdají být tím, k čemu se vědomě 

vracíme a vyvíjíme, a to velmi často s využitím nástrojů, které poskytuje design. A 

přestože jsou lidová kultura, tradice a design oblasti lidské aktivity navozující zcela 

odlišné asociace, překrývají se. Design a 

nové technologie umožňují vznik nových 

výrobků a služeb založených na tradici, 

přinášejí zcela nové formy sdělení prvků 

lidové kultury (například internet nebo 

sociální média). Takovýto trend 

zpracovávání hodnot lidové kultury pro 

potřeby současného příjemce je celosvětový 

jev označovaný jako „etnodesign“.  

Návrháři, již navazují na lidovost, 

nereprodukují ji v původní nezměněné 

formě. Rozhodují se pro zajímavější motivy a 

navazují na ně prostřednictvím zdůraznění 

důležitých a zajímavých prvků pro dnešního 

příjemce. 
Výrobky společnosti Folkstar, fot. L. Trojan 
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Mistrovské zpracování, detaily, neznámé techniky nebo již dlouho zapomenuté 

materiály se stávají inspirací a přidanou hodnotou pro příjemce, jenž si zvykl na 

masovou výrobu postrádající individuální vlastnosti.  

Některé „etnodesignové“ návrhy se omezují pouze na přenos tradičních dekoračních 

motivů na současně vyráběný nábytek, příslušenství, oděvy nebo doplňky. Bohatý 

sortiment takovýchto výrobků má ve své nabídce společnost Folkstar - podhalaňská, 

kašubská nebo opolská zdobení jsou přenášena na každodenně používané předměty. 

 

Návrháři však sahají v rámci svých aktivit hlouběji. Často nabízejí nové funkce pro 

výrobky inspirované tradicí, budují regionální značky nebo dokonce navrhují služby 

využívající místní zdroje. Dělají to velmi často ve spolupráci s tvůrci působícími v 

konkrétním regionu, s místními mistry nebo řemeslníky. Mnohdy se právě přímo od 

nich učí technik provádění, vlastností materiálů, navazují s nimi vztahy důležité pro 

obě strany. Výsledkem této spolupráce jsou návrhy, které mají oslovit příjemce žijící 

ve městech, ale - což je důležité - mají oslovit také samotné tvůrce. Nové výrobky a 

služby poskytují práci, podporují místní výrobu a také zpevňují místní identitu.  

 

Příkladem takovéto aktivity byl proces, v němž pracovali projektanti nad možnostmi 

využití vlny z ovcí spásaných v Beskydech. Takový projekt, jenž byl koordinován 

regionálním centrem designu „Zámek Cieszyn“, byl realizován v roce 2014. Výchozím 

bodem byla skutečnost, že vlna beskydských ovcí má horší vlastnosti než vlna 

dovážena z Austrálie, proto je často znehodnocovaná - vyhazována nebo pálena. 

Návrháři přesto našli velmi zajímavé a inovační způsoby jejího využití. Např. duo 

návrhářů Frank Babko nabídlo využití lanolinu 

získaného z vlny a vyrobení řady mýdel. 

„Mydlanolina“ je přírodní mýdlo, vyrobené 

výhradně z ingrediencí pocházejících z Karpat a 

Podkarpatí, tj.: lanolinu, tradičních rostlinných 

olejů (řepkového a lněného), ovčího mléka a 

horského medu, s příměsí bylin a karpatských 

aromat. Studio Wzorro naopak využilo vlnu k 

vytvoření řady městských kabelek a batohů, 

studio Ganszyniec (Maja Ganszyniec, Marta 

Morawska) navrhlo Woofer - vlněný objekt 

pohlcující zvuk a odhlučňující místnosti. 

Jiné velmi zajímavé výsledky spolupráce návrhářů 

s místními tvůrci přinesl projekt pod názvem „Opolský etnodesign“. Projekt byl 

realizován na území Opolska z podnětu sdružení Krajina sv. Anny. Cílem aktivity bylo 

vytvoření výrobků nebo navržení služeb obohacujících turistickou nabídku zpevňující 

značku Opolska. Návrháři, kteří se ponořili do dějin a tradice regionu, poznali tradiční 

profese a navrhli výrobky, grafická řešení a služby představující opolské lidové umění 

v nové perspektivě.  

Například Joanna Guzik a Katarzyna Gierat z krakovské Akademie výtvarných umění 

navrhly edukační hračky pod názvem „Opolští svatí“. Figurky sv. Anny Samotřetí a 

sv. Jacka mají přiblížit znalosti o svatých spojených s regionem, jsou vyrobeny z 

přírodních materiálů a mohou je vytvářet místní řemeslníci.  

Mydlanolina, proj. Frank Babko, fot. L. Trojan 
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Anna Łukasik nabídla vyrobení razítka na textil s využitím tradičních opolských 

vzorů. Razítka plní dvě funkce - vzdělávací (díky ním 

se děti seznámí s regionálními vzory) a propagační 

(mohou být formou regionálního suvenýru). 

Projektanti také navrhli nové služby - např. aplikaci 

umožňující kontakt a návštěvy u řemeslníků a tvůrců 

působících v regionu, nový festival propagující místní 

dědictví v širokém kontextu.  

Jak je patrno, propojení tradice a moderního nástroje 

- designu může přinést zajímavé výsledky. Nově 

navržené výrobky a služby čerpají z toho nejlepšího z 

minulosti a zároveň dávají pocit zakořenění, ale také 

přinášejí nový druh zkušeností. Současně je lze 

využívat velice komerčně - poskytují zaměstnání, 

propagují konkrétní materiál, techniku provedení, 

obec nebo region.  

Opolští svatí, proj. Joanna Guzik  

a Katarzyna Gierat, fot. A. Palka 

 

Tvůrčí napětí  

Aktivity na rozhraní nehmotného kulturního dědictví a designu 

Tradice je obsah kultury předáván z generace na generaci, jenž daná komunita 
považuje za společensky relevantní pro svoji přítomnost a budoucnost - takhle zní 
antropologické definice. Intuitivně si uvědomujeme, že se jedná o velmi rozsáhlou 
definici, v níž jsou umístěny různé výtvory lidské aktivity. Stojí za to je pojmenovat a 
pamatovat si, že tradice je zároveň produkt hmotné kultury a také prvky sociální a 
symbolické kultury.  
 
Co je nehmotné kulturní dědictví? 

Prvkem naší tradice a společného dědictví lidstva je tzv. nehmotné kulturní dědictví. 
„Nehmotné kulturní dědictví, i když je křehké, je také nesmírně důležité v procesu 
utváření identity každé sociální skupiny a jednotky. Zachování nehmotného dědictví 
a jeho bohatství je podmínkou pro uchování kulturní rozmanitosti vzhledem k 
narůstající globalizaci - tvrdí experti Národního institutu dědictví, což je instituce 
zabývající se ochranou našich tradic. Národní institut dědictví uznává, že nehmotné 
dědictví tvoří: ústní tradice a vyjádření, interpretační umění a hudební tradice, 
společenské zvyklosti, vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru, 
dovednosti spojené s tradičními řemesly a také další jevy budující komunity a jejich 
identitu. Hodnotu tohoto dědictví zdůrazňuje také UNESCO tvrzením, že „... toto 
nehmotné kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a 

skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, 
na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, dává jim pocit 
identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní 
rozmanitosti a lidské tvořivosti.“  

 (zdroj: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/). 
Unesco přijalo dokonce v r. 2003 zvláštní Úmluvu o ochraně 
nemateriálního kulturního dědictví. V Polsku byla uvedena v 
platnost 16. srpna 2011. 

http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/
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Projevy dědictví lze v Polsku předkládat k zápisu do Národního seznamu nehmotného 
kulturního dědictví. V současné době je v seznamu zahrnuto 29 prvků, jako například 
umělecké a historické zbrojířství, kašubské vyšívání „żukowské školy“, lesní 
včelařství, „przywołówki" (tradice velikonoční neděle, kdy mladíci na návsi veřejně 
recitovali básničky o mladých slečnách z okolí, v nichž je strašili pondělní oblévačkou) 
v obci Szymborz nebo sokolnictví - živá tradice. Plná verze Národního seznamu je 
dostupná na internetových stránkách:  

http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Kr
ajowa_lista_NDK/. 

Metoda designového myšlení v rámci ochrany dědictví 

Zapsání do seznamu je jedna z metod ochrany nehmotného dědictví v Polsku. 
Efektivní způsob jak ho rozvíjet, může být však úplně jiný, a to využití moderních 
projektových metod a spolupráce s návrháři.  

Jednou ze zajímavých pracovních metod, která byla převzata ze světa designu, je tzv. 
metoda design thinking - designového myšlení. Probíhá ve čtyřech fázích:  

1. Objevování - je fáze práce spočívající v analýze daného jevu, zkoumání jeho 
kontextu, prostředí, právních podmínek, konkurence, atd. 
V této fázi je velmi důležité přezkoumat a definovat potřeby uživatelů nebo 
příjemců dané aktivity; 

2. Stanovení - jedná se o fázi, kdy jsou určeny cíle aktivity, její hodnoty a jsou 
vytvořeny projektové předpoklady; 

3. Zpracování - tato fáze zahrnuje vyhledání a práci nad různými způsoby řešení 
stanoveného problému, dále vytváření prototypů a testování; 

4. Realizace – je práce nad konkrétním řešením, 
uvedení na trh. 

Co je na této metodě nejdůležitější, je získávání 
individuální perspektivy, práce s uživateli, kteří 
sdílejí své znalosti a zkušenosti a spoluvytvářejí 
konečná řešení. Dále pak práce probíhá v 
interdisciplinárních týmech metodou dílen a 
navržena řešení jsou v závěrečné fázi testována a 
vylepšována. 
 

Metoda design thinking byla použita mj. v rámci 
projektu souvisejícího s hledáním způsobů, jak 
zachovat a rozvíjet nehmotné dědictví na Opolsku, 

což je obyčej malování porcelánu. 

Sdružení Krajina sv. Anny a regionální centrum designu Zámek Cieszyn v roce 2017 
společně realizovaly projekt s názvem Malované dědictví bez hranic V rámci tohoto 
projektu byla poprvé využita metoda designového myšlení (design thinking) za účelem 
vývoje nových forem a způsobů zachování tradice malování porcelánu. Jednalo se 
zároveň o prověření této metody ve vztahu k nehmotnému dědictví obecně a nalezení 
modelu fungování, jenž by mohl být použít k ochraně jiných prvků polského 
nehmotného dědictví.  

 

 

Fot. Sdružení Krajina sv. Anny 

http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/
http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/
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Malování porcelánu na Opolsku 

Práce byla zahájena prozkoumáním současného stavu zachování, kultivování, výroby 
a prodeje malované opolské keramiky. Byl proveden přehled dostupné literatury, 
proběhl etnografický výzkum a pozorování a také rozhovory s osobami, které malují 

a prodávají hotové výrobky. Byly také uspořádány 
dvoudenní dílny, jejichž účastníky byly osoby z regionu 
spojené s malováním keramiky. O konzultaci byli také 
požádání návrháři-keramici.  

Výsledky práce byly velmi zajímavé. Ukázalo se, že 
hlavní vyslovenou potřebou v regionu není přímo 
zachování obyčeje malování porcelánu, ale spíše 
samotných opolských vzorů s typickým barevným 
provedením a tvary, jež plní důležitou úlohu - posilují 

pocit identity opolských obyvatel. Větší důraz v regionu 
by měl být proto zaměřen na hledání nových forem 
propagace opolského vzoru, nalezení služeb a výrobků, 

které jej budou předávat způsobem, jenž osloví moderní příjemce. Správnou cestou 
může být zjednodušení technologických procesů (např. malování pouze jednoho 
prvku vzoru nebo využití uhlíkového papíru) a využití současně dostupných 
technologií a zároveň vytváření příležitosti pro vývoj místního podnikání.  

Jedním z výsledků projektu bylo také zpracování způsobů využití nových 
propagačních a vzdělávacích kanálů v oblasti malování opolských vzorů (např. 
prostřednictvím webinářů), byla vytvořena koncepce turistických služeb, které by 
zahrnovaly nové zkušenosti: setkání s umělcem, který maluje porcelán, vytvoření 
vlastních keramických nádob na hrnčířském kole, malování. Bylo také vymyšleno 

jakým způsobem a s jakou nabídkou 
oslovit různorodé skupiny příjemců - 
školní výlety, bohatší zákazníky ze 
zahraničí nebo individuální zákazníky 
hledající autentičnost. Všechny nápady a 
návrhy byly popsány ve zprávě „Malované 
dědictví bez hranic“, dostupné on-line. 
Nyní čekají na zavedení. Jsou ale zároveň 
důkazem a příkladem, jak lze inovačním 
způsobem zachovat a rozvíjet to, co je pro 
nás tak drahocenné - naše nehmotné 
kulturní dědictví.  

 

 

 

Lubomira Trojan 

Zámek Cieszyn 

 

 

 

 

Fot. Agnieszka Okos 
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Jsem lidová tvůrkyně - jsem sama sebou - Agnieszka Okos 

 

Od dětství se u mě projevoval jistý manuální talent, 

a to jak se vyvíjelo moje dobrodružství s lidovým 

uměním a folklorem, je z velké části zásluha mých 

rodičů a skvělých lidí, kteří mě obklopují.  

Především mi nikdy nic nezakazovali a spíše mě 

motivovali. Ve věku několika let jsem se naučila 

háčkovat, měla jsem ráda vše, co jsem mohla vytvořit 

sama, pořád to ale nebylo dostačující. ☺  

S vývojem situace a přístupu k výtvarným a 

kreativním potřebám (pletací příze, vyšívací nitě a 

dokonce i obyčejné drátky a dráty) jsem zkoušela své 

síly v různých oblastech řemesla. 

 

Pokud se jedná o folklor jako takový, toto 

dobrodružství u mě začalo kraslicemi. Tajemství 

tohoto umění přede mnou postupně odhalovala sousedka Irena Kozub, vždy jsem s 

nadšením obdivovala její práce. 

Vyškrabávání kraslic mě pohltilo do té míry, že téměř každou volnou chvíli jsem 

trávila vyškrabáváním fantazijních květů na křehké skořápce. Opravdové „šílenství“ 

začalo ale teprve tehdy, když mi teta ze zahraničí darovala první barvy na zdobení 

porcelánu. Jednalo se o takové barvy, které se fixují v obyčejné kuchyňské troubě.  

Postupem času (jako v počítačové hře) jsem překonávala 

další úrovně obtížnosti. Barvy jsem vyměnila za glazuru, 

troubu za pec na výpal keramiky. Mezi tím jsem se stala 

certifikovanou lidovou tvůrkyní. Upřímně řečeno - „Lidová 

tvůrkyně“ - taky vám to zní tak hrdě? Nemám ráda pojmy 

jako „amatérský umělec“ nebo celkově umělec. Titul 

umělce získává absolvent Akademie výtvarných umění (po 

vystudování Institutu umění, např. v Opolí lze získat 

pouze titul magistra umění), zatímco pojmenování 

„amatérský umělec“ zní poněkud groteskně. Budu proto 

hrdě zdůrazňovat, že jsem lidová tvůrkyně a abych se jí 

stala, musela jsem doložit a prokázat celostátní vědecké 

radě skládající se z etnografů a historiků umění, že to, čím se zabývám, je v souladu 

s tradicí a přijatými normami.  

Květami malována vášeň 

 

Opolský porcelán v mém domě byl každodenní život a folklorní 

květiny, kterými byl vyzdoben, se vyskytovaly na různých předmětech 

každodenní potřeby. Lze říct, že jsem v podstatě vyrůstala obklopená 

tímto krásným květovým motivem.  

Nebylo jiné východisko, prostě jsem v tom MU-SE-LA pokračovat. Ani 

nevím, jak bych to pojmenovala, láska na první květ?! ;-)  

Dodnes mám v kredenci uschované své první práce, i ty nepříliš 

povedené. Díky ním vnímám pokrok, který jsem udělala za ty všechny 

roky. Vidím v tom smysl.  
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Ďábel je v detailech - od tradice až po design 

Zpočátku jsem se snažila napodobit své tety, které se s velikou úctou věnovaly 

zdobení keramiky. Časem (jako v případě kraslic) napodobování přestalo mít smysl, 

v hlavě mi totiž vznikaly stovky nápadů - vlastní vzory krajek a květin. Zpočátku jsem 

zdobila porcelán „bohatě“, později přišlo období, kdy jsem začala objevovat tento vzor 

v jiné podobě.  Pokaždé, když jsem darovala nějakému známému hrnek, snažila jsem 

se květy proplétat kresbami nebo náčrty 

něčeho, co personalizovalo tento malý 

dárek. Ještě jednou jsem se přesvědčila o 

tom, jakou obrovskou radost mi to přináší. 

Založila jsem dokonce stránku na FB - 

„Fleur Design“, byla jsem totiž velmi 

zvědavá, jak budou lidi reagovat na 

takovýto přístup k lidovému umění. 

Upřímně přiznávám, že jsem měla radost z 

každého „lajku“, což mě také motivovalo k 

ještě těžší práci.  

 

Po několika letech jsem se seznámila se Sandrou Murzicz - zakladatelkou projektu 

„Opolskie Dziouchy“ (Opolská děvčata) a spolupracujeme již několik let.  

Společně jsme realizovaly mnoho zajímavých projektů 

a já pořád cítím, že můžu více. Občas se vracíme ke 

kořenům, jako v případě barevných hrnků s 

monochromatickým květovým motivem inspirovaným 

kraslicí. Jindy zas tvoříme úplně něco nového, např. 

keramické klíčenky zdobené opolskými květy. Ačkoliv 

se tyto projekty začaly těšit mnohem větší popularitě 

než tradiční opolský porcelán, rozhodla jsem se, že se 

této tradice nevzdám.  

 

 

Zachránit před zapomenutím - můj cíl 

 

Vše začalo tradicí a já v tom chci pokračovat. Pracuji s 

využitím mnoha zajímavých způsobů. Píši blog o 

zajímavých obřadech kultivovaných na území Opolského 

Slezska a vedu řemeslné dílny. Jako středoškolačka jsem 

měla tu čest vést na základních školách hodiny o tradici a 

velikonočních obřadech na slezské vesnici, v čem pořád 

pokračuji. Aktivně spolupracuji s Muzeem opolské vesnice. 

Co je ale nejdůležitější - snažím se, aby moje vášeň nepřišla 

nazmar. Prostřednictvím ručního řemesla se snažím 

podporovat charitativní akce, protože jsem si vědoma toho, 

že mám v životě obrovské štěstí - jsem zdravá a dělám, co 

miluji. 

Agnieszka Okos 

Lidová tvůrkyně 
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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! 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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. 

 

Prolomení lidové symetrie aneb jak efektivně PREZENTOVAT tradiční lidový 

výrobek v současném stylu? 

 

Informace o metodách efektivního marketingu a ve výsledku 

také účinné reklamy nabízí nespočet učebnic, které nezřídka 

prezentují hotový návod, jak rozjet vlastní byznys. Celkem 

příjemná záležitost. Měli jste už ale ve svých rukou učebnici, jež 

vám prozradí, jak efektivně prezentovat lidový výrobek? Často 

slyšíme o snaze modernizovat lidový design, např. 

prostřednictvím využití výhradně metody zdobení současných 

předmětů neupraveným lidovým vzorem. Lze to pojmout i 

takhle. Reprodukované květy na stěně moderního interiéru? 

Dokonale zopakované na umělohmotných podtáccích pod hrníčky nebo na 

propiskách? Nejvíc je mi líto toho, že vzor není často přizpůsoben k předmětu, takže 

získáváme efekt „kopírovat - vložit“. Samozřejmě se jedná o velmi dobrý příklad 

marketingu a navíc turisty pocházející z jiných regionů, kteří navštěvují opolský 

region, lze snadno uspokojit krásnou barevnou tužku, penálem nebo kalendářem. 

Existuje nespočet příkladů. 

Nicméně nemyslím si, že je to vrchol tvůrčího úspěchů umělce, který svou práci 

prodává příliš levně. Nakonec se ale přece výrobky prodají a poptávka po turistech, 

kteří se v rámci své trasy na okamžik zastaví, aby nakoupili opolské suvenýry, je 

poměrně značná. Taková metoda šíření lidového vzoru je pochopitelná a má smysl v 

rámci své vlastní filozofie fungování. Mne osobně nepřesvědčuje. Chybí mi v ní 

především umělecký duch. Dále hlubší promyšlení tvaru a formy předmětu, jenž má 

předat kousek lidové historie navíc v moderní verzi, což dle mého názoru může ještě 

zvýšit úroveň obtížnosti při vytváření takovéhoto díla. 
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V případě aktivních umělců často platí, že finální efekt není pouze výsledkem talentu, 

ale také pečlivého pozorování okolí, velké touhy po tvoření a rozšiřování okruhu 

vnímání samotného lidového umění. Teprv pak mohou vzniknout promyšlené, 

vyzrálé, a což je velmi důležité, také uvědomělé umělecké výtvory prezentující 

současnou verzi lidového ducha.  

Jak zvládám prezentovat tradiční lidový výrobek v současném stylu? Není mou 

úlohou hodnotit výsledky své práce, proto vám pouze představím svůj nápad, jak 

hledat a přinést svěží vánek do tradičního dekoračního umění.  

Hledala jsem až jsem našla. Svoji lásku k... botám! V tvůrčím procesu není nic lepšího 

nežli propojení práce a vášně. Kresby bot se začaly objevovat nejprve v grafické dílně 

v podobě leptů, aby se následně staly provokací k experimentování s akvarely, koláží 

a dalšími výtvarnými metodami. Mám ve své sbírce velký počet párů - samozřejmě 

tím myslím ty, které jsem vlastnoručně vytvořila. Velmi zajímavé zkušenosti jsem 

získala v dílně porcelánu na německé fakultě Bauhas ve Výmaru, kde jsem poprvé 

pracovala s keramickým obtiskem a podařilo se mi poprvé prezentovat svoji lásku k 

botám využitím koláže a experimentováním formou. 

 

Zmínila jsem se o tom proto, abych vám ukázala, jak dlouhý musí být tvůrčí proces, 

než finální kresba květnaté boty přinese pozitivní pocit uspokojení.  

 

 

 

 

 

 

Ženy - mé odběratelky si tyto květnaté lodičky oblíbily natolik, že dokonce některé z 

nich souhlasily s ještě větším podtržením své dravé ženské povahy a každé ráno pijí 

svou kávu z hrníčku s květnatou botou a nápisem „Szcziga, dej pozor!“ (Szcziga 

znamená ve slezském nářečí neposlušná a neústupná žena.) na jeho druhé straně. 

Šíleně se mi to líbí. Zábava užitnou formou, kterou představuje hrníček, z něhož 

pijeme ranní kávu v práci, oblíbení si ruční kresby, zachycení charakteru majitele 

tohoto hrníčku, prostřednictvím využití doplňkové metody marketingu, což je vhodné 

použití krasopisectví na porcelánu - toto jsou pozitivní hodnoty práce nad 

vyhledáváním svěžích nápadů využití barevných květů. Není navíc skutečnost, že 
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nápis je prezentován ve slezském nářečí, také efektivním nápadem propagace 

slezského lidového rázu? 

 

 

Zůstaňme u ženské tematiky a promluvme si ještě o... ženách. Neuvěřitelně populární 

téma ve všech druzích výtvarného umění. Pozastavme se ale nad lidovým uměním, 

zužme téma našeho pátrání na portrét a uzavřeme do rámů současného využití 

lidového vzoru. 

 

Pro mě se toto téma ukázalo být dlouhodobou etapou realizace dalších aktivit ve 

znamení využití překrásné linie ženského obličeje a jejího začlenění do aktivit 

prolamujících lidové květy. Ženy s květy ve vlasech, ženy jako andělé třpytící se na 

vánočních ozdobách - to je několik příkladů, které najdete v mé tvorbě. 
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Každý další kontakt s tematikou lidového umění mě nutí vyhledávat další nápady, k 

ženám se však pořád a ráda vracím. Přesvědčila jsem se, že dokonce taková 

velkoformátová může být jemná a skrývat v sobě kouzlo našeho opolského regionu. 

 

Ve všech těch 

případech se ani tak 

nejedná o hledání 

metod jako 

osvědčených receptů 

úspěšného soužití 

mezi zachováním 

tradice a ukázáním 

její současné formy. 

Nádherně je být 

občas spontánním a následovat hlas svého uměleckého instinktu při hledání 

příležitosti k prolomení lidových symetrických květů. Není to ale vůbec snadné, pokud 

se zaměříme na prodej takovéhoto „současně lidového“ výrobku, o čem si budete moct 

přečíst v dalším článku.  

 

 

 

 

 

 

 

Prolomení lidové symetrie aneb jak efektivně PRODAT tradiční lidový výrobek 

v současném stylu? 

U ranní kávy často přemýšlím, zda jsem správně 
prezentovala svůj produkt. Jestli i paní Zosi chutná káva z 
hrníčku, jenž si ode mě koupila? 

Existuje mnoho tvůrců, kteří tvoří svá díla a věnují tomu 

procesu hodně práce, vkládají do nich svá srdce, finálně ale 
tyto výrobky nenajdou 
svého cílového odběratele 
dle autorova přání.  Něco se 
tedy nepovedlo. Mohli 
bychom nahlédnout, jak se 
s tím vypořádává 
konkurence, u které je 
poptávka po výrobcích 
velká. Proč bychom to 
nemohli začít řešit stejným 
způsobem a generovat 
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stejné, ne-li větší zisky? Mohli bychom také vyzkoušet jednu z „10 rad, jak rozjet zlatý 
byznys“ a pokusit se vyvodit správné závěry. Cest k úspěchu je mnoho, jenže někteří 
si neuvědomují, že tahle cesta není tak snadná, jak se zdá, když k ní pouze přihlížíme.  
Myslím si, že sebekritičnost je jednou z vlastností, které dokážou dokonale vyvinout 
vizi naší tvorby a pomoct vyloučit zbytečné činnosti, myšlenky vyvolávající nejistotu 
při práci nebo i ušetřit spoustu času, jenž se ukazuje být při ručních pracích 
nesmírně cenný. Není mým cílem vám zde radit, ale musíte vědět, že odvaha při 
dosahování dalšího cíle, zručnost a pevný obraz své vize v hlavě mě doprovázejí od 
začátku mých uměleckých aktivit, což mi denně prospívá při práci a umožňuje 
zdokonalovat prezentační a prodejní metody.  

Možná mě obviníte z masochismu, když řeknu, že schopnost sebekritiky a neustálého 
zdokonalování je důležitější než propadání záchvatům sebechvály pokaždé, když 
uslyšíte nějaký pozitivní komentář nebo získáte veřejné ocenění, i když si určitě 
říkáte, že se přece jedná o pozitivní vibrace. Není na tom nic špatného, protože pro 
tvůrce je to občas dostačující. Obdržená zpětná vazba je nesmírně důležitá, pod 
podmínkou, že ji umíme správně využít a neusneme na vavřínech. Je to záležitost 
ambice a potřeb, zkrátka záležitost velmi individuální. 

Bude barva této stuhy vhodná? Budou mít novomanželé radost z bílé krabičky nebo 
spíše z té zlaté? Pokud paní Magda odletí s čerstvě koupeným porcelánem do Itálie, 

aby „propašovala“ hrníčky s 
uchy minimalisticky 
malovanými našimi květy, 
protože její italští přátelé mají 
rádi moderní řešení, pak musíte 
paní Magdě tento produkt 
krásně prezentovat a prodat. 
Obalit porcelán jemným 
hedvábným papírem, připojit 
věnování, zvolit vhodnou 
krabičku a nakonec balíček 
vhodně zabezpečit další 
krabičkou. Detaily bych vám zde 

mohla popisovat ještě dlouho. Je to téměř triviální, ale zmínila jsem se o tom, abyste 
si uvědomili, že nic neponechávám náhodě. Nemohu a nechci.  

Vraťme se ještě zpět k vhodné prezentaci produktu. Je občas obtížné uvědomit si 
nebo spíš si všimnout, že samotný způsob fotografování výrobku hraje klíčovou roli. 
Zajímavý snímek, neobvyklé uspořádání porcelánu, volba pozadí a navíc střídmost, 
aby forma nezastřela obsah. Toto je pro mě priorita, jež je časově náročná a pohlcuje 

hodně energie. V 
marketingu je docela 
důležitý úhel pohledu, 
o čem se každodenně 
přesvědčuji. Jedná se o 
jistý cit a intuici, 
nicméně bez mé 
přípravy ve 
fotografickém ateliéru 
Institutu umění během 
překrásného období 
mého studia by třeba 
vše vypadalo úplně 
jinak.  
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Když už je náš výrobek dokonale prezentován, měli bychom začít přemýšlet o tom, 
abychom jej ukázali nejen přátelům na Facebooku. Zřejmě nikoho nepřekvapím 
informací, že se účastním veletrhů a dalších podobných akcí, během nichž mám 
příležitost prezentovat svou tvorbu živě.  

Kromě tvorby samotné potřebuji najít čas i na to, abych neměla resty s aktualizací 
fotografií svých prací nebo abych nezapomněla k zásilce přidat leták o nadcházejících 
nových vzorech vánočních ozdob. Předání takové informace je velmi důležité. 

Jako autorka malovaného výrobku se umím současně postarat i o grafický aspekt - 
jedná se o neustále žádoucí kombinaci ve světe marketingu - když tvůrce rozumí vizi 
autora nápadu, pak je to dokonalé. :-)   

Kdy by tedy měl být 
tento produkt jako 
nosič malované 
barevné tradice 
konečně prodáván? 
Odpověď zní: pořád! 

Velikonoce nebo 
Vánoce - pro 
marketing je typ 
svátků druhotná 

záležitost, jelikož zisky z prodeje stejně 
stoupají, bez ohledu na to, zda se jedná 
o barevné zajíčky nebo třpytivé vánoční 
ozdoby - všechny se zdají být vhodným 
dárkem. Mění se pouze trendy. To není 
ale žádný objev. Zkusme se zaměřit na 
to, jak to funguje v případě našeho 
kulturního dědictví, kterým jsou lidové 
vzory. Květy, které jsou vhodné pro 
vyzdobení uší porcelánového zajíčka si 
už ale moc neumíme představit jako 

prvek vánoční dekorace. To ale rozhodně není pravda. Když je lidový design 
považován za nadčasový, proč nemůže nabízet něco víc než pouze sněhuláky nebo 
zobrazení zimní mrazivé krajiny? 
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Již několik let důsledně zdobím svůj 
vánoční stromek ozdobami 
malovanými barevnými květy, jež se 
překrásně třpytí ve společnosti 
zlatých sobů a brokátových 
hvězdiček. Vše je povoleno, pokud 
tento vánoční stromek stojí v 
domácnosti s tradicemi, které 
všichni znají a váží si jich. Je 
úžasné, že obyčejné skleněné 
ozdoby se mohou stát nosičem 
květnaté tradice! 

Proč bych tedy o tom neměla 
přesvědčit své odběratele, které jsem již dříve dokázala přesvědčit, aby pili svoji kávu 
z květnatého hrníčku a promíchávali ji stejně barevnou lžičkou? 

Spousta maminek už od svých dětí obdržela mé hrníčky k příležitosti Dne matek. 
Samozřejmě jsem své odběratele s předstihem informovala o takové možnosti. Ke Dni 
babiček a dědečků jsem jim nabídla květové srdce na hrníčcích, z nichž si pak mohou 
vychutnávat ranní čaj. Další vhodnou příležitosti k vypití kávy z personalizovaných 
hrníčků může být třeba setkání děvčat u příležitosti jubilea folklórního souboru. 
Myslím si, že každá příležitost k poděkování, projevení vděčnosti je dobrý okamžik, 
aby s někým mohl člověk sdílet to, co vytvořil s velkým srdcem a vášní. Je to také 
jeden z receptů, jak rozjet dobrý byznys. 

Doposud, když jsem psala o prodeji, myslela jsem na porcelán... zkusme si ale 
promluvit o tapetách! Možnost tisku, velkoformátovost a prostor by nám měly 

poskytnout neomezené množství 
nápadů. Pokud přemýšlíme o v 
dnešní době velmi módním designu, 
musíme pamatovat na to, abychom z 
něj jednoduše čerpali a pro něj 
tvořili. Musíte věřit mému slovu, že 
radost z prodeje ručně malovaného 
hrníčku není o nic menší než 
nalezení osoby, jež má zájem o 
autorský návrh tapety do svého 
interiéru. Ba! Tapety, která bude 
vypovídat o jeho zájmech. Podařilo se 

mi už navrhnout kresbu jeřábu, jehož konstrukci proplétaly lidové květiny. Odvážná 
kombinace, ale pro architekta a milovníka tradice barev - úplně pochopitelná. 

Když prodávám svůj hotový produkt, mám nevyhnutelný pocit, že to, co děláme, má 
smysl. Spokojenost je o to větší, pokud naše těžká práce a čas, jenž jsme věnovali 
tvorbě budou oceněny a prodány za dobré peníze! Každá 
diskuse o způsobech prodeje nebo samotného řízení byznysu 
většinou končí shrnutím a závěrem, že vše vskutku záleží 
jenom na nás samotných. Je to jasné jako slunce. Ještě nám 
zbylo mnoho k dosažení, hodně se toho ještě musíme naučit 
a poznat. Tvrzení, že v lidové tvorbě a pokusech jejího 
znovuvytváření už nepřijdeme na nic nového, je pro mě 
nepochopitelné a dokonce i směšné. Vše závisí na síle 
tvůrčího přístupu, jež ve spojení s láskou k tvůrčí práci 
vytváří ideální způsob, jak získat trh a zákazníky. 
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Prolomení lidové symetrie - jak intenzivní je síla barev? 

Lidové barvy nepřinášejí žádná překvapení. Jsou 

samozřejmé a jejich jistota spočívá v neměnnosti, 

nezařazují se mezi současné trendy, jsou nade vším. 

Preference týkající se barev, které se průběžně mění v 

rámci dekorování interiérů nebo při výrobě pořád 

obměňujících se nových vzorů na předmětech 

každodenní potřeby, zůstávají v rámci tradičního 

designu nezměněny. Není na tom nic překvapujícího 

ani staromódního, jsou přece nadčasové a pořád 

ceněné. V dobách velikého rozkvětu malovaného porcelánu, kdy barevné kytice 

málem překypovaly ze šálků nebo talířků, jež byly přeplněné malovanými věnečky a 

symetrickými kyticemi, se v podstatě nikdo nezaměřoval na to, aby do tohoto systému 

zavedl nějaký chaos. Proč, když přece vyplněné do posledního místa hrníčky byly 

kvintesencí lidového rázu a zároveň jedním z nejpopulárnějších vývozových produktů 

v rámci celé Evropy nebo i světa. Hádám, že ještě před 20 lety jen málokdo cítil 

potřebu úpravy a přizpůsobení tehdejších zásad zdobení novějším trendům. Čím se 

tedy liší dnešní přístup k lidovým vzorům? Jaké jsou naše potřeby, když se 

pokoušíme vyždímat z teoreticky nedotknutelné tradice nějaký nový smysl? A 

především, můžeme si to vůbec dovolit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozoruji, že hledání inspirace se nevyhýbá také čerpání z 

bohatství opolského lidového vzoru. Myslím si, že toto lze 

ospravedlnit pouze talentem, promyšlenou vizí a 

obrovskou tvůrčí touhou umělce, který ale zároveň 

respektuje tradici, již si klade před sebou jako vzor a třeba 

i recept. Je třeba si položit otázku, kterou cestou při 

navrhování chceme zvolit? Dle mého názoru existuje 
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několik cest. Lze čerpat ze samotné kompozice. Využití pouze tvaru květů je rovněž 

inspirující myšlenka. A co třeba zaměřit se na samotnou barvu?  

Tradice lidového zdobení je převážně bohatá na šíleně barevné kombinace s menším 

nebo větším zachováním symetrie. Toto se opakuje ve velmi mnoha regionech, jež se 

mohou pochlubit takovýmto kulturním zázemím. Podrobněji jsem se pozastavila nad 

našimi blízkými sousedy a přesněji řečeno nad česko-slovenskými lidovými ohlasy. 

Jsou ve své tradici nádherní. Velmi důslední a přitom barevně pestří. Také v jejich 

případě síla barev odráží jejich věrnost tradici.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerada něco srovnávám, zkusme tedy prozkoumat tyto vzory a také ty naše opolské 

z hlediska originality. Zajímalo by mě, zda u našich českých sousedů dochází k 

porušování této symetrie, která je patrná v květových kompozicích. Zkoušel už někdo 

využít převahu listnatých motivů, jejichž spletitý tvar přímo nabádá k jejich začlenění 

do návrhu moderního nástěnného vzoru? A třeba se někomu podařilo všimnout si, že 

jednotlivé prvky lze skládat do velkých barevných ploch, které již nemusí být střeženy 

symetrií? Jedná se o skvělý nápad k využití v dnešní době, kdy vnímáme potřebu 

proměňování tradice do něčeho současnějšího!   

Když už jsem se zmínila o proměňování nebo inspirování se lidovými vzory, nejvěrněji 

je vždy zachycována barva. Forma, počet, rozmístění na povrchu porcelánu a nejen 

to - vše může být ve větší míře proměněno, avšak vyobrazení lidových barev uzavře 

vše, co je nové v duchu tradice.  
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Barva uzavřená do nesymetrické formy? Pokud bych měla čerpat ze svých 

uměleckých projektů, mohu vám uvést jeden vhodný příklad.  Prolamujíc 

pravidelnost jsem vytvořila kompozici točících se květových pruhů, které prolínají 

povrch porcelánu, procházejí z vnější do vnitřní strany a končí jednotlivými 

poletujícími listy. Pruhy „se vylévají“ z hrníčku, aby se dostaly na talířek. Lze také 

vytvořit sofistikované plovoucí tvary při zachování věrnosti tradici prostřednictvím 

využití barev typických pro tradiční lidové květy. 

 

Barva je prostředek, jenž zřetelně a jednoznačně vyjadřuje sílu tradičního designu. 

Těch několik základních, jasných, silných a živých barev dokáže vnést život do každé 

černé kontury, která po vyplnění uzavírá v rámci této kompozici lidovou tradici. 

mgr Agnieszka Pyka-Goldner 

PYKA art&design® 
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