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Slavnosti výtvarného umění? 
I tak se dají nazvat dny ote-
vřených Ateliérů, které letos 
pokračují v jižních Čechách 
svým 12. ročníkem. V začátcích 
bylo snahou posílit meziregi-
onální a přeshraniční spolu-
práci mezi kraji Jihočeským, 

Záštitu převzal Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje.

nabídnout to nejlepší z jihočeského umění. Velice 
mě těší, že mezi těmi, kteří letos otvírají svůj ateliér 
a zvou nás doslova k sobě domů, se opět potkám 
nejen s našimi stálicemi pohybujícími se na poli 
výtvarného umění již dlouhá léta, ale především 
také s mladými a zajímavými výtvarníky, designery 
a řemeslníky. Opět se nám otevře víc jak stovka 
dveří ateliérů a dalších míst, do kterých můžeme 
během roku nahlédnout pouze výjimečně. Využijte 
toho a poznejte, jak tvoří a pracují tito talento-
vaní lidé.  O to více jsem potěšen, že naše pozvání 
k účasti přijaly i významné umělecké školy, které 
v regionu působí a talentované studenty učí, že 
umění je od slova ‚něco umět‘ a že díky umění 
a řemeslu mohou náš svět esteticky obohatit
a pozitivně proměnit. Přeji vám všem krásné 
umělecké zážitky při vašich cestách za uměním, 
řemeslem, designem a architekturou v Jihočeském 
kraji 12. a 13. října 2019.

Mgr. Patrik Červák

vedoucí Odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje

Vážení milovníci umění, ře-
mesla, designu a architektury, 
vítám vás opět všechny při 
letošním již 12. ročníku dnů 
otevřených Ateliérů. Stejně 
jako v předchozích letech 
vám chceme v tradičním termínu 
druhého říjnového víkendu

Jihomoravským, Vysočinou a Dolním Rakouskem. 
Dnes se tato akce stala neodmyslitelnou součástí 
práce pro stovky výtvarníků v ateliérech, kam 
na jeden víkend v roce zvou širokou veřejnost. 
V tomto jedinečném čase můžeme nasát něco ze 
specifické atmosféry míst prosycených myšlenkami 
a úvahami nad fenoménem krásy či lidské kreativity. 
Odpoutat se od každodenních starostí a zavítat 
tak do světa překvapivých možností a rozličných 
reflexí světa viditelného i vnitřního! Nezůstávejme 
doma a pojďme objevovat kouzlo umění v jižních 
Čechách.

Mgr. Aleš Seifert

ředitel Alšovy jihočeské galerie 

www.DnyOtevrenychAtelieru.cz





 Milí čtenáři, 
pomalu se blíží podzim a s ním i dny otevřených Ateliérů. Stejně jako v předchozích dvou letech odstartujeme 
náš víkendový program v pátek v galerii Tiskárny Karmášek v Českých Budějovicích slavnostním zahájením 
letošního ročníku a vernisáží výstavy prací předního českého designera Jana Čtvrtníka. Vystaveny zde budou 
vázy, které podle jeho návrhů vyrobila světoznámá česká sklárna Moser. Během víkendu 12.–13. 10. 2019 
se vám pak otevře víc jak dalších 100 míst, na kterých můžete doslova zažít a mnohdy si i sami vyzkoušet, jak 
vzniká umění. Na své cesty si nezapomeňte vzít náš časopis! Naleznete v něm adresy všech, kteří se DOA2019 
aktivně účastní. Pečlivě si pročtěte i našich pět rad. Může se stát, že se vám některá z nich bude na cestách 
hodit. Stejně tak dobře jako časopis vám může posloužit i náš web. Na stránkách www.dnyotevrenychatelieru.cz 
dohledáte vše potřebné včetně GPS údajů nebo umístění ateliéru přímo v mapě. Nebojte se tedy zaklepat na 
dveře a vstoupit. V tyto dny jsou neohlášené návštěvy přímo vítány. V neděli DOA2019 zakončíme tam, kde jsme 
je zahajovali – v Tiskárně Karmášek v Českých Budějovicích a to DesignMarketem, který doplní zajímavý 
doprovodný program. Tu naši letošní DOA skládačku jsme pro vás zajímavě poskládali.  Věříme, že i tento ročník 
bude opět skvělý. A to nejen díky umělcům, kteří nám jej pomáhají spolupořádat, ale také díky vám, milovníkům 
umění. Bez vás všech by totiž DOA nebyly tím, čím dnes jsou. Přejeme vám krásné podzimní cesty za uměním, 
řemeslem, designem a architekturou!

                    Za celý DOAtým PhDr. Monika Zárybnická



S Oli Divišovou jste se mohli potkat již na minulém ročníku DOA a to na DesignMarketu. Mnohé z nás oslovila nejen svými květináči, 
které se výborně hodí především na kaktusy a sukulenty, ale i svými minimalistickými šperky. Oli Divišová pochází ze Strakonic 

a žije v Českých Budějovicích. Vystudovala SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově – obor keramika, dále učitelství výtvarné 
výchovy pro ZUŠ a arteterapii na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. V současné době na Katedře výtvarné výchovy PF JU i vyučuje.
Na první pohled je patrné, že kaktusy jsou pro ni při její tvorbě velkou inspirací. „Keramika a porcelánové šperky vznikají v mém ateliéru 
na Žižkovce v Budějovicích a ve strakonické dílně dostávají finální podobu. V současné době připravuji také novou kolekci šperků, 
kterou bych ráda představila právě na DesignMarketu v Tiskárně Karmášek,“ zmiňuje o své práci autorka, která se snaží spojit 
užitnou funkci keramiky s hravým a neotřelým designem s patrným puncem ruční tvorby. Při navrhování šperků dává přednost 
minimalismu a eleganci. A právě netradiční forma jejích výrobků i šperků vytváří osobitý a neotřelý autorský rukopis. 
Je výsledkem kreativního přístupu k ručně vyráběné keramice, která vzniká jak na točícím kruhu, tak při experimentech 
s perforováním hlíny, užíváním netradičních glazur a kombinováním různých přírodních materiálů.

DOAkce: Oli Divišová představí svou práci nejen na DesignMarketu, ale také v ateliérech
                              Katedry výtvarné výchovy PF JU v Dukelské ulici.

Oli Divišová,
České Budějovice

Pokud pravidelně procházíte parkem Dukelská okolo Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a chtěli byste se podívat dovnitř, máte 
nyní příležitost nahlédnout do výtvarných ateliérů Katedry výtvarné výchovy, které sídlí v suterénu budovy a v jejích nejvyšších patrech. 

Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě JU je nedílnou součástí vzdělávacího systému regionu již bezmála sedm desítek let. Vedle samotné 
výuky a přípravy studentů na dráhu učitele na základních a uměleckých školách provozuje a organizačně zajišťuje fungování Galerie D9 a Malé 
galerie, které vznikly v roce 2011. Progresivní program Galerie D9 zaměřený na prezentaci mladé a střední generace českých výtvarníků v minulosti 
představil díla Lenky Vítkové, Pavly Scerankové, Richarda Loskota nebo Matěje Smetany. Malá galerie pak poskytuje prostor pro komorní výstavy 
a studentské prezentace. „Od 8. října bude k vidění v galerii D9 již tradiční výstava prací volného seskupení výtvarníků nazvaného Křížová chodba. 
Jedná se většinou o bývalé absolventy katedry VV a přizvané hosty,“ zve na podzimní program Olga Divišová. V rámci dnů otevřených Ateliérů si 
můžete prohlédnout ateliéry kresby, malby a grafiky v nejvyšších patrech budovy nebo v suterénu navštívit ateliér sochařství, keramiky a skla 
a zjistit něco více o jednotlivých výtvarných technikách.

Katedra výtvarné výchovy, 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 
Dukelská 9, České Budějovice
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Muzeum fotografie 
a moderních obrazových médií (MFMOM), 
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec

UMA UMA, 
Žižkova 250/2, 390 01 Tábor

Víte co je UMA UMA? Je to kavárna, galerie a obchod sídlící v jednom krásném domě v historickém centru Tábora. Petra Klváčková zde 
vede multifunkční – kulturně společenský prostor, který založil spolek nadšenců A. N. Y. – Art Needs You na základě jejího dávného 

konceptu nazvaného Ani Ani. Můžete si dát kávu, prohlédnout výstavu, zakoupit autorské šperky od V. Y. P. Design, Umanuté, Design Empathy, 
Intimity, Optimistky, grafiky od Tomatoart, obrazy a nebo retro a vintage doplňky. Pravidelně zde pořádají pokojové koncerty, pokojová
divadla, workshopy a přednášky. Pustí vám hudbu z vinylových desek a nabídnou zajímavé časopisy ke čtení. K dispozici je i psací stroj, na kterém 
si můžete napsat dopis nebo třeba báseň. „Tvorba čehokoliv je mojí spontánní a vnitřní potřebou a přirozeným způsobem sebevyjádření“, říká 
o sobě Petra Klváčková. „Maluji spíše nárazově. Hodně času mi zabírá UMA UMA a výroba šperků. Nesnáším konzum a přebytek. Proto ráda 
recykluji. Snažím se věci znovu upotřebit a najít jim novou funkci.  Baví mě zkoumat různé materiály, jejich využití a znovuvyužití, když už jsou 
odpadem... třeba rozbitý talíř.“ To vše se odráží jak v interiéru UMA UMA, tak také v její tvorbě šperků. V malbě ji inspiruje příroda, lidi 
a mezilidské vztahy, emoce, vzpomínky a sny. Čerpá ze svých pocitů a podvědomí.

V   .historickém centru Jindřichova Hradce v kompletně zrekonstruované jezuitské koleji z konce 16. století naleznete muzeum, které se z velké 
části zaměřuje na fotografii. Výstavní program je každoročně poskládán jak z děl současných českých i zahraničních fotografů, tak také 

z tvorby významných osobností z dějin české fotografie. MFMOM průběžně vytváří sbírku historické a současné fotografie a sbírku fotografické 
techniky. Stálá expozice Moc médií, která vznikla ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, představuje klíčové momenty v dějinách 
fotografie, filmu a audiovizuální techniky zasazené do historického rámce. „Výstavní program doplňujeme komentovanými prohlídkami a muzejně-
-pedagogickými akcemi, které jsou určené především školám. V MFMOM můžete navštěvovat vzdělávací fotografické kurzy a workshopy, 
které pořádáme nejen pro dospělé, ale i pro děti. Velmi oblíbené je i fotografování v historických kostýmech,“ představuje další aktivity 
muzea ředitelka Eva Florová. Muzeum disponuje také bohatým knihovním fondem. 

Třeboňský sochařský svět,
Třeboň

Současně s letošní lázeňskou sezónou byl zahájen i první ročník 
výstavy soch ve veřejném prostoru s názvem Třeboňský 

sochařský svět. Byli jsme při tom a nenechali si ujít komentovanou 
procházku za doprovodu autorů vystavujících svá díla doslova 
po celé Třeboni. Pokud půjdete v našich stopách, začněte stejně 
jako my poblíž Bertiných lázní, kde naleznete hned několik exponátů. 
Prostorovou instalaci s názvem Břit umístili autoři Václav Cigler 
a Michal Motyčka přímo do koryta Zlaté stoky. Tři a půl metru vysoký 
menhir sochaře Pavla Opočenského a dílo Petra Písaříka je instalováno 
kousek opodál společně s dalšími třemi sochami od slovenského 
autora vystavujícího pod pseudonymem Ondrej 4. Asi 5 minut pěšky 
odsud, u kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí, nepřehlédněte 
sochu Jasana Zoubka s názvem Pouť (cesta životem a dál). Mapa 
vás pak zavede za jeho dalším dílem přímo na Masarykovo náměstí. 
Odtud pokračujte dál směrem do zámeckého parku, kde natrefíte 

DOAkce: Tajemná půda na zámku v Třeboni? Slyšeli jste už někdy o ní? 
Prý se tam skrývají díla Kurta Gebauera a jeho žáků...  Zjistili jsme za vás: trasa Třeboňského 
                                 sochařského světa měří přibližně 3 km. Takže je to taková fajn procházka.

na známou Neprašovu Rodinu připravenou k odjezdu. Cestou 
do lázeňského parku Aurora nezapomeňte zajít na dvůr městského 
úřadu. Z jedné z budov zde vylézají housenky Kurta Gebauera. 
Protější stranu dvora zdobí dvě sochy Olbrama Zoubka nazvané 
Strážce a Eva. Na posledním stanovišti v lázeňském parku představují 
svá díla Michal Gabriel, Milan Kuzica a v atriu lázeňského domu 
Aurora Jan Kovářík. „Během května jsme instalovali celkem 17 soch 
předních českých i slovenských výtvarníků. V říjnu bychom chtěli 
tuto výstavu ve veřejném prostoru uzavřít doprovodným programem, 
který jsme pro vás spolu s výtvarníky připravili. Přijďte na ‚Otevřenou 
půdu‘, besedu o veřejném prostoru, zúčastněte se tvorby velko-
formátového uměleckého díla nebo se s námi projděte po Třeboni,“
zve na zakončení výstavy Lída Klímová, autorka tohoto projektu, 
pořádaného ve spolupráci s Městem Třeboň a Slatinnými lázněmi 
Třeboň.
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Přijďte se podívat!
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Pokud si stejně jako my myslíte, že kovářskou huť Daniela Černého najdete bez GPS údajů a navigace, jste na velkém omylu. 
Naše první návštěva této kovárny v hlubokých Novohradských lesích se totiž neobešla bez toho, aniž bychom se po několika 

marných pokusech nalézt správnou cestu ztratili a volali o pomoc. Ten den pršelo, vše bylo v mlze a vidět bylo jen na pár metrů. 
Nakonec jsme se s Danielem Černým domluvili, že si nás na kraji lesa vyzvedne. Za pár minut se na lesní cestě vynořil dvoumetrový 
muž s koženou zástěrou a obrovským psem po svém boku. A jak jsme posléze zjistili, huť byla už nedaleko. Kovářská huť vznikla 
na místě dílen, které byly původně využívány jako technické zázemí pro těžbu rašeliny v okolí. K objektu patří i depo a násep bývalé 
úzkokolejky, po které kdysi voli tahali vozíky s vytěženou rašelinou. Pod rukama zkušeného uměleckého kováře zde vznikají různá 
kování na dveře, mříže, ploty a kříže. „Vyučil jsem se jako kovář – podkovář v Hněvkovicích a ještě jako umělecký kovář a zámečník 
v Jihlavě. Při své práci používám tradiční kovářské postupy. Rád předávám dál své znalosti žákům, kteří ke mně chodí do huti na praxi,“ 
říká s úsměvem kovářský mistr. Mezi rozměrově největší díla, která kdy Daniel Černý se svým týmem realizoval, patří tzv. Mondra brána, 
kterou vytvářel pro holandského zadavatele v roce 2007. Daniel Černý se pravidelně účastní výstav a různých kovářských setkání a sympozií. 
Dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích.

DOAkce: Viděli jste někdy v akci obrovský kovářský buchar? Že ne? Při DOA bude spuštěn. 
                                  A ještě něco! GPS: 48.8372306N, 14.8394631E – ať na cestě do kovářské huti nebloudíte jako my.

Daniel Černý,
Blata, 373 33 Hranice



Sklářský a restaurátorský ateliér Moniky Zborníkové Vintrové funguje již od konce 90. let minulého století. Za tuto dobu zde bylo zkušenýma 
rukama vyhlášené odbornice na restaurování skla obnoveno velké množství vzácných vitráží. „Výroba vitráží se od středověku do dnešní doby 
výrazně nezměnila, tudíž i samotný proces restaurování odpovídá historickému postupu. Neobejdeme se však bez použití moderních technologií. 
Výpal sklářských barev ve sklářské peci je plně automatizovaný, moderní postupy používáme především při samotných chemických analýzách 
skla a olova,“ říká restaurátorka. Protože je ateliér držitelem licence Ministerstva kultury opravňující k restaurování uměleckých předmětů, 
můžeme práci Moniky Zborníkové Vintrové a jejího manžela obdivovat nejen na kulturních památkách v jižních Čechách, ale i na dalších historických 
objektech po celé ČR. Zámek v Orlíku nad Vltavou, kostel sv. Jiljí v Milevsku, klášterní kostel v Bechyni nebo zámek Hluboká – to jsou jen některá 
z mnoha míst našeho kraje, která zdobí restaurované vitráže z této dílny. Zajímavým projektem, na kterém se Monika Zborníková Vintrová 
podílela, byla výroba nového vitrážového okna v bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku. Středovou část portálu nad hlavním vstupem 
do baziliky prosvěcuje moderní vitráž s motivem andělských křídel. Autorem výtvarného návrhu je český výtvarník Karel Rechlík.

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel sídlí v historické budově bývalého zámeckého pivovaru, která prošla 
v letech 2009–2011 rozsáhlou rekonstrukcí. Moderní výstavní expozice seznamují návštěvníky s výrobou a ručním 

tkaním tapiserií. Část expozice je věnovaná Marii Hoppe Teinitzerové – zakladatelce gobelínových dílen v Jindřichově Hradci. 
„V letošním roce uplyne 140 let od jejího narození. K tomuto výročí jsme připravili dvě výstavy – ‚První dáma české tapiserie‘, 
na které můžete až do konce října vidět unikátní tapiserie ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, utkané v dílnách 
Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci podle předloh Cyrila Boudy nebo Břetislava Štorma. Hlavním exponátem výstavy 
je velkoplošná tapiserie ‚Praga regina musicae – Praha královna hudby‘ podle návrhu Cyrila Boudy. Druhou výstavou k tomuto výročí
je výstava uskupení TEN TO TWELVE ‚Pocta Marii Hoppe Teinitzerové‘, pro niž členky tohoto uskupení vytvořily díla inspirovaná touto
významnou českou textilní výtvarnicí,“ představuje výstavní projekt roku ředitelka Rita Škodová. 
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel se kromě výstavní činnosti věnuje také pořádání kurzů tkaní a dalších workshopů 
vztahujících se k ruční textilní tvorbě. Velký zájem je především o kurzy paličkování, tkaní na stavu, tkaní tapiserie, patchworku nebo 
malování na hedvábí. V budově se nachází také restaurátorská dílna. Šikovné restaurátorky a tkadleny zde provádějí rekonstrukce 
poškozených částí historických tapiserií, potahů či orientálních koberců. Objednateli takových zakázek jsou především památkové 
instituce nebo soukromí sběratelé z ČR i ze zahraničí. 

DOAkce: Víte, že za působení uměleckého vedoucího dílny Josefa Müllera zde vznikaly 
jak tapiserie podle jeho vlastních návrhů, tak také podle návrhů našich předních umělců
Adolfa Borna, Cyrila Boudy, Jaroslavy Pešicové nebo Jiřího Trnky? 
                                Létající pohádkový koberec zde však nenajdete! 

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel, 
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec

Keramika U Kočků, 
Sviny 95, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Rodinná firma, kde ctí tradiční keramickou práci – to je keramická dílna U Kočků, kterou naleznete v malé obci Sviny nedaleko Veselí 
nad Lužnicí. Keramické výrobky zde vznikají na hrnčířském kruhu pod rukama šikovného točíře. Malířky se ve zdobení inspirují nejen 

tradičními jihočeskými lidovými motivy, ale vytvářejí i další rostlinné, proužkové nebo puntíkové vzory. A kdo vše se za značkou Keramika 
U Kočků skrývá? Vanda Pertlová je výtvarnice a malířka, která absolvovala SUPŠ v Bechyni a obor výtvarná výchova pro ZUŠ na Pedagogické 
fakultě v Českých Budějovicích. Kromě keramiky se věnuje také kresbě, grafice a ilustraci. Hlíně na hrnčířském kruhu dává tvar točíř Robert Bohdal, 
absolvent Školy uměleckých řemesel v Praze. Keramiku maluje Jana Radostová, také absolventka Školy uměleckých řemesel v Praze, která se 
tomuto oboru věnuje již více jak 40 let. „Stále vymýšlíme nové dekory, zároveň se ale rádi držíme i těch časem prověřených a oblíbených. 
Každý kus je originál, který vzniká s láskou k řemeslu. Těšíme se, že možná i vy se opět zastavíte u nás v dílně ve Svinech. Minulý ročník 
byl pro nás premiérový a jsme moc rádi, že nás navštívilo opravdu hodně lidí. Celé dva dny jsme si opravdu intenzivně užili,“ říká Vanda 
Pertlová, která nás provází keramickou dílnou.

Monika Zborníková Vintrová, 
Jeronýmova 566, 397 01 Písek
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vsobotu

PRO MUŽE | 
10:00 DANIEL ČERNÝ, Blata |č. 37|
16:00 CAVALIER BIKE, České Budějovice |č. 12|

ZA FOTOGRAFIÍ| 
9:00–23:00 JIHOČESKÝ VÝLOV |č. 23|
Výstavy na 9 místech v galeriích a kavárnách 
v Českých Budějovicích.

ZA MÓDOU | 
10:00 PAPÍR PLOJHAR, České Budějovice |č. 10|
12:00 KREJČOVSKÝ ATELIER TAILLE, 
          České Budějovice|č. 9|
14:30 LUKÁŠ ARDOLF, České Budějovice |č. 14|

vneděli 

STRAKONICKO |
10:00 MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ, Blatná |č. 92|
11:30 JITKA KŘIVANCOVÁ, Láz u Radomyšle |č. 93|
15:00 LEATHERY, Strakonice |č. 89|
17:00 VÁCLAV CINÁDR, Bavorov |č. 90|

PÍSECKO | 
9:00 PRÁCHEŇSKÁ UMĚLECKÁ BESEDA, 
          SEKCE FOTOGRAFIE, Písek |č. 73|
10:00 FOTOATELIÉR ŠŤASTNÉ SVĚTLO, Písek |č. 74|
14:00 ANNA KOTRLÍKOVÁ, Putim |č. 79|
16:00 PETR PFLEGER, Protivín|č. 78|

ČESKOBUDĚJOVICKO |
10:00 JAROSLAV EFFMERT, na trase Hluboká 
          nad Vltavou – Zámostí – Hrdějovice |č. 42|
12:00 GALERIE KNÍŽECÍ DVŮR, Hluboká 
          nad Vltavou |č. 39|
13:00 PETR PALMA, Hluboká nad Vltavou |č. 41|
14:30 ZDENĚK HARAZIN, Zliv |č. 49|
16:30 TISKÁRNA KARMÁŠEK, České Budějovice |č. 1|

ZA DESIGNEM |
15:00–19:00 DesignMarket, České Budějovice |č. 1|
15:00 Zahájení DesignMarketu
15:30 Přednáška Michaely Lyskové 
           na téma Udržitelná móda
16:30 Prohlídka Tiskárny Karmášek, 
           prohlídka výstavy  J. Čtvrtníka
17:00 Módní přehlídka – KATCHA STORE

Tábor 96, 98, 99
Sviny 110
Želeč 111

Český Krumlov 
Besednice 53
Dolní Třebonín 54
Přísečná 55
Třísov 57

Jindřichův Hradec 
Cizkrajov 61
Strmilov 65
Třeboň 66, 67

 

Prachatice 82, 83
Čkyně 84
Netolice 87

Strakonice 89
Bavorov 90
Blatná 92
Láz u Radomyšle 93

Písek 73, 74
Protivín 78
Putim 79 

Cesty za uměním, řemeslem, 
designem a architekturou, 
které máme vyzkoušené 
a doporučujeme. 
V závorce vždy uvádíme číslo ateliéru, 
pod kterým v adresáři naleznete jeho 
přesnou adresu a další důležité informace.

naše tipy na cesty

vsobotu 
TÁBORSKO | 
10:00 KERAMIKA U KOČKŮ, Sviny |č. 110|
12:00 MUZEUM A OBRAZÁRNA ŠPEJCHAR ŽELEČ, 
          Želeč |č. 111|
14:00 MARIE MICHAELA ŠECHTLOVÁ, Tábor |č. 98|
17:00 UMA UMA: RETRO KAVÁRNA 
          A UMĚLECKÝ ATELIÉR, Tábor |č. 99|
18:00 TEDOR BUZU, Tábor |č. 96|

PRACHATICKO |
9:00 BLACK OR WHITE, Prachatice |č. 83|
10:30 PRACHATICKÉ MUZEUM, Prachatice |č. 82|
13:30 SYNAGOGA, Čkyně |č. 84|
16:30 TOMÁŠ HAVLÍK, Netolice |č. 87|

JINDŘICHOHRADECKO | 
10:00 DŮM ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO, Třeboň |č. 66|
11:00 GALERIE BUDDHISTICKÉHO UMĚNÍ, Třeboň |č. 67|
14:00 TKALCOVNA KUBÁK, Strmilov |č. 65|
17:00 JANA MACEČKOVÁ, Cizkrajov|č. 61|

ČESKOKRUMLOVSKO | 
10:00 MAREK DIAS, Besednice|č. 53|
12:30 ZDENĚK CHMELAŘ, Přísečná |č. 55|
14:00 JAN ODVÁRKA, Dolní Třebonín |č. 54|
15:30 FRANTIŠEK KŘÍŽ, Třísov|č. 57|

ČESKOBUDĚJOVICKO | 
9:00 LA DÍLNA, České Budějovice |č. 22|
10:30 JANA GUTTEKOVÁ, České Budějovice |č. 19|
12:30 NELA LARIKOVA, České Budějovice |č. 17|
14:00 PETR SCHEL, České Budějovice |č. 25|
16:30 MIROSLAV KONRÁD, České Budějovice |č. 15|
18:00 GALERIE 1, České Budějovice |č. 6|
19:30 GALERIE F1, České Budějovice |č. 7|

S DĚTMI | 
9:00–10:30 ŠÁRKA RUBICKOVÁ – ATELIÉR FANTAZIE,
          Hluboká nad Vltavou |č. 40|
11:00–12:30 NELLA LARIKOVÁ, České Budějovice |č. 17|
13:30–15:00 LA DÍLNA, České Budějovice |č. 22|
15:00–18:00 JIHOČESKÉ DIVADLO – ATELIÉR 3D, 
          České Budějovice |č. 18|

37, 12

České Budějovice 
6, 7, 15, 17,19, 22, 25,
1, 39, 41, 42, 49 
17, 18, 22, 40
23
9,10,14
1



Protože jsme, jak se říká, „od nátury“ zvědavý tým, vyrazili jsme se letos podívat na jednu z pražských přehlídek, která se věnuje 
českému designu. Je přeci dobré vědět, co se děje v hlavním městě… Expozice, která nás na první pohled nejvíc upoutala, 

patřila Leathery. V jejím minimalistickém pojetí zde mezi bílými zářivkami vynikaly úžasné kabelky, peněženky, pásky a motýlci. 
Dozvěděli jsme se, že oba tvůrci jsou ze Strakonic a k pozvání do DOA2019 už nebylo daleko. Jakuba Klečku a Štěpána Komrsku spojuje 
dlouholeté přátelství. „Jsme spolužáci z gymnázia. Zajímal jsem se vždy o historický šerm. Spolupracoval jsem s filmovými studii a často 
jsem si vyráběl různé kožené doplňky. Když jsme přemýšleli nad tím, čemu se budeme během studií věnovat, rozhodli jsme se pro práci s kůží. 
A tak postupně vznikla značka Leathery,“ říká Štěpán Komrska. Kůži, ze které vytvářejí svá originální minimalistická díla, nakupují přímo 
z vyhlášených toskánských koželužen. „Respektujeme kůži jako tradiční materiál. To, čím se chceme odlišit, je design, střih a zpracování. 
Naším cílem je tvořit předměty běžného užívání neobyčejnými,“ dodává druhý tvůrce. Moderní minimalistický design Leathery, který je spojený 
s nápaditým zpracováním výrobků, se pomalu ale jistě dostává do povědomí milovníků módy nejen v České republice, ale i v zahraničí. 
Pro dny otevřených Ateliérů chystají Leathery proměnu své dílny ve velmi zajímavou expozici. Víc už ale neprozradíme – je to překvapení!

DOAkce: Víte, že Leathery své výrobky nešijí, ale pouze skládají? 
                               A jak jsme vyzkoušeli, drží to perfektně!

Leathery, 
Zámek 1, 386 01 Strakonice



Město Bechyně je již od 16. století historicky spjato s výrobou keramiky. Kolem poloviny 19. století přicházejí do Bechyně další 
kamnáři a hrnčíři. Právě letitá tradice, kvalitní hlíny a rozvoj hrnčířského řemesla přispěly k založení vůbec první odborné školy

se zaměřením na výrobu keramiky u nás. V březnu roku 1884 se začalo s výukou oboru kamnářství a o dva roky později i oboru hrnčířství. 
Studium bylo tříleté a do roku 1910 zde mohli studovat pouze muži. Významné umělecké vrcholy zažívala škola v období secese (1910–14)
a ve 20. a 30. letech 20. století, kdy se úspěšně účastnila světových výstav. Po druhé světové válce a následně po změně režimu došlo 
k reorganizaci oborů. V roce 1951 bylo studium změněno na 4-leté, byla dokončena přístavba školy a otevřen nový studijní obor technologie 
keramiky. V 70. a 80. letech se mohli studenti hlásit i do dalšího technického oboru – aplikovaná chemie. „V současné době je možné 
na SUPŠ Bechyně studovat 4 výtvarné obory: keramický design, průmyslový design, grafický design a multimediální tvorbu. Pravidelně 
pořádáme také výtvarné kurzy pro veřejnost, celostátní soutěž v točení na kruhu pro žáky středních škol a zpřístupňujeme autorskou
tvorbu ve školní Galerii Na chodbě. Ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií organizujeme Mezinárodní keramické sympozium, 
které je nejstarší akcí tohoto druhu ve světě,“ představuje současné aktivity školy ředitel Otakar Novák.

DOAkce: Budete překvapeni, kolik úžasných keramických exponátů škola vlastní a jaké významné  
                                 osobnosti tuto školu navštěvovaly. Víte, že sem chodil třeba Karel Kryl nebo Karel Roden? 
 

SUPŠ Bechyně, 
Písecká 203, 391 65 Bechyně

Jana Nachlingerová se narodila a vyrůstala v Prachaticích. Vystudovala SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově obor 
scénografie a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. „Zajímala jsem se vždy o knížky pro děti a bavila mne práce s dětmi na ZUŠ. 

V otcově dílně jsem s bratrem začínala realizovat své první projekty: dětské dřevěné stavebnice. Těm se věnuji dodnes. Oblíbená jsou 
také ručně malovaná dřevěná zvířátka jednoduchých tvarů. Vymýšlím ilustrované didaktické pomůcky, hry pro děti a ilustruji knihy,“ 
představuje svou tvorbu mladá výtvarnice. Její dřevěné hračky slaví úspěch doma i v zahraničí. V roce 2016 byly její ilustrace ke knize 
Kuchyně. Dětem vstup povolen nominovány na prestižní cenu Zlatá stuha. Její druhá kniha s názvem To je moje vznikla ve spolupráci 
s Rosou Mitnik. Říká o ní, že: „Je to vlastně takový interaktivní deník malého človíčka, do kterého si mohou rodiče s dětmi zapisovat 
vše, co považují v prvních letech jeho života za podstatné.“ K pamětní knížce postupem času přibyl kartónový kufřík na vzpomínky 
s autorským potiskem a další produkty pro nejmenší děti.  V současné době žije a tvoří v Českých Budějovicích.

Jana Nachlinegrová (Jou Jou),
České Budějovice

Tkalcovna Kubák, 
Kunžatecká 25, 378 53 Strmilov

Historie této rodinné tkalcovny sahá až do roku 1870, kdy ji po zrušení cechů založil pradědeček současného majitele František Kubák. 
V této době se zde vyráběly orientální šátky, nábytkové látky, ložní prádlo a ručníky. Ve 20. letech 20. století proslula tkalcovna výrobou 

luxusních látek pro pražské módní domy a pro Artěl. Zásadní změny pak přinesla v historii rodinné firmy doba znárodnění. Po roce 1948 
fungovaly dílny ještě dva roky. V roce 1955 byla výroba znovu obnovena a organizačně připadla pod Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). 
Ve vedení dílny se opět objevil zástupce rodiny Kubákových – Ferdinand Kubák mladší. Kromě tradičních látek se zde vyráběly také látky
s moderními vzory, dekorační a nábytkové tkaniny. Dílna prosperovala a rozrůstala se. O výrobky z jihočeského Strmilova byl velký zájem 
nejen u nás, ale i v zahraničí. V roce 1992 byla tkalcovská dílna vrácena původnímu majiteli a v polovině 90. let přešla do rukou jeho dětí: 
Zdeňka Kubáka a Jany Bradové. Od roku 2010 se na vedení firmy podílejí Zdeněk Kubák a jeho syn Filip. „V současné době je výroba strmilovské 
tkalcovny zaměřena především na bytový textil vyráběný z přírodních materiálů. Vyrábíme vlněné deky, plédy, přehozy nebo bavlněné ubrusy, 
prostírky a tašky. Zabýváme se také výrobou na zakázku,“ představuje hlavní činnost tkalcovny jeden ze současných majitelů Filip Kubák. 
K výrobě designových výrobků používají výhradně 100 % přírodní materiály – vlnu, bavlnu a len, které zpracovávají tradičními technologickými 
postupy na původních stavech.
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Tak neváhejte, krásných hraček není totiž nikdy dost!
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Vodárenská věž Třeboň, 
Galerie buddhistického umění
Na Kopečku 319, 379 01 Třeboň

Na východním okraji Třeboně stojí od roku 1909 jedna z výrazných dominant tohoto města – 32 metrů vysoká vodárenská věž. 
Architektonické řešení této industriální památky navrhl významný český architekt Jan Kotěra (1871–1923) ve stylu geometrické moderny. 

Věž zásobovala město pitnou vodou až do roku 1966.  Poté byla vyřazena z provozu, uzavřena a později prohlášena nemovitou kulturní památkou. 
Od roku 2012 je ve věži nainstalována stálá expozice tradičního buddhisticko-lámaistického (vadžrájánového) obrazového umění Mongolska, 
Tibetu a Číny. O rekonstrukci vodárenské věže a vznik této unikátní expozice se zasloužil třeboňský rodák Milan Klečka. 
Sbírku přibližně 140 artefaktů vytvořil za pomoci největšího mongolského kláštera Gandančenling v Ulánbátaru (jediného kláštera v Mongolsku 
fungujícího v období komunistického režimu). Od roku 2017 je část sbírky majetkem Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, 
afrických a amerických kultur. „Vodárenskou věž a galerii nyní provozuje Město Třeboň. Na doprovodných programech úzce spolupracujeme 
s Asijským centrem Třeboň a Náprstkovým muzeem. U věže je celoročně přístupný meditační park ‚Zahrada soucitu‘ s pietním památníkem 
věnovaným obětem 2. světové války a sochou ženského bódhisattvy uzdravení a soucitu Kuan-jin. V sousedící budově naleznete Asijské kulturní 
centrum Třeboň,“ popisuje Michaela Kajerová z Turistického informačního centra Třeboň, které organizuje prohlídky galerie ve věži.D
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Secesní dům s dochovaným fotografickým ateliérem nalezneme v Linecké ulici přímo v srdci Českého Krumlova. 
Byl postaven v roce 1905 na místě původního dřevěného ateliéru, který už nesplňoval soudobé požadavky na provoz.
Do roku 1949 zde Seidelovi fotografovali i bydleli. Josef Seidel a jeho syn František nám zanechali obrovský kus své práce: 
140 tisíc unikátních skleněných desek, celuloidové pásky a negativy. Vše pečlivě zaevidované a popsané. Od roku 2005 vlastní tento 
secesní dům Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o. Dům byl prohlášen nemovitou kulturní památkou, kompletně zrekonstruován 
a zpřístupněn veřejnosti. Dochovaný mobiliář se podařilo zrestaurovat a obsáhlé fotografické dílo zakonzervovat a zdigitalizovat. 
Můžeme tak dohledat podobu mnoha míst, která nyní vypadají úplně jinak nebo už dávno zanikla. Jména fotografovaných osob 
umožňují rekonstruovat příběhy a rodokmeny rodin, které už v jižních Čechách nežijí. Často je rozdělila válka, poválečný odsun 
nebo další historické události. Seidelův dům však není jen muzeum, ve kterém můžete obdivovat jeho secesní interiér 
a původní vybavení fotoateliéru. Je to plně funkční ateliér, ve kterém se můžete pomocí dobových kostýmů přenést 
do času počátků fotografie. 

DOAkce: Ateliér navštívila i řada našich i světových významných osobností. A není divu, 
že se zde nechala vyfotografovat i známá česká herečka Barbora Seidlová. Mezi nejslavnější návštěvníky 
                                pak patří pěvec José Cura. Tak prosím úsměv a pozooor, vyletí ptáček!

Museum fotoateliér Seidel, 
Linecká 272, 381 01 Český Krumlov Kostel sv. Brikcí, 

Dobev

Několik kilometrů západně od Písku byla ve 14. století jako součást místní tvrze rodu Dobevských vystavěna jednolodní gotická kaple 
s pětibokým presbytářem. Ta byla poté, když tvrz zchátrala a zanikla, přestavěna na samostatný kostel. „Tato pozoruhodná středověká 

stavba je zajímavá především ojedinělou kamenickou prací. Už na vstupním portále zakončeném lomeným obloukem si všimněte těchto dvou 
krásných hlaviček andělů na konzolách. V interiéru vám ukážu ještě další architektonické skvosty: sanktuárium, okenní kružby, konzoly ve tvaru 
maskaronu, zdobené svorníky a další,“ vypráví nám, odemykaje vstup do kostela, písecký památkář Jiří Hladký. V presbytáři nás upoutal také 
hlavní barokní oltář. Pochází z doby kolem roku 1700 a zdobí jej obraz sv. Brikcí s atributy biskupské berly a nemluvnětem. Horní část oltáře 
doplňuje ještě menší obraz sedící sv. Anny s Ježíškem a klečící postavou (sv. Dominikem, zakladatelem dominikánského řádu). Na stěnách 
kostela je zavěšeno dalších 14 obrazů znázorňujících křížovou cestu a další události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. A pokud pozvednete 
svůj pohled vzhůru směrem k varhanám, uvidíte nádherně zdobený dřevěný strop. A že nevíte, kdo byl svatý Brikcí, kterému je kostel zasvěcen? 
Dozvědět se to můžete od Jiřího Hladkého na sobotní komentované prohlídce.

První rybníky založil na Třeboňsku na přelomu 15. a 16. století slavný rybníkář a fišmistr Josef Štěpánek Netolický, který působil ve službách 
jihočeského rodu Rožmberků. Horusický rybník, Opatovický rybník, Velký Tisý a rybník Kaňov – velká vodní díla, která obdivujeme dodnes. 

Sňatkem s dcerou třeboňského písaře získal na dnešním Masarykově náměstí dům čp. 89. Ten bezesporu patří pro velké množství cenných 
renesančních architektonických prvků, nástěnných maleb a původní urbanistickou dispozici k nejlépe zachovaným renesančním domům 
v Třeboni. V roce 2015 prošel tento dům kompletní rekonstrukcí a bylo zde vytvořeno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví 
se stálou interaktivní expozicí, věnovanou osobnosti Štěpánka Netolického a rybníkářství. Vystaveny jsou zde nejstarší archivní dokumenty, 
originály velkoplošných map a historické rybářské náčiní. V galerijních prostorách domu si můžete od 22. září do 1. prosince prohlédnout 
výstavu Svět je báječné místo k narození, která představí průřez tvorbou akademického malíře, grafika, scénografa a ilustrátora 
Stanislava Holého (1943–1998). „Výstava je koncipována pro děti i dospělé, bude na ní prezentován výběr z ilustrací pro děti, litografií 
a serigrafií. Chybět nebudou ani plyšoví Jů a Hele a jejich věčný rival Muf, Tryskomyši a další známé postavičky. Během výstavy bude dostupná 
i stejnojmenná kniha ilustrací Stanislava Holého,“ zve na výstavu kurátorka Lucie Kukačková.

Dům Štěpánka Netolického, 
Masarykovo náměstí 89, 379 01 Třeboň
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Petra Lexová: Rozhovor bych začala prozaicky: „Jak se stalo, že 
pracujete jako designér v zahraničí?”

Jan Čtvrtník: Po vysoké škole jsem se rozhodl strávit tak dva tři 
roky v zahraničí a vyzkoušet, jaké to je pracovat v nějakém velkém 
profesionálním zahraničním studiu. Odjel jsem v roce 2004 a už jsem 
tam zůstal. Po dvou letech ve Švédsku, kde jsem dostal stipendium 
Ingvara Kamprada, jsem šel pracovat do Anglie a hledal práci in-house 
designéra ve velké firmě. Měl jsem pocit, že tam může člověk dělat 
profesionální design nejlépe. Je to mnohem méně „navoněný”, než 
výrobky prezentované třeba na Designbloku. Jedná se o profesionální 
práci, kdy člověk ví, co má dělat, co po něm firma chce, co zákazník 
kupuje, jaké technologie má k dispozici a z toho pak si skládá výsledný 
produkt.

PL: Máte za sebou studium na řadě zahraničních škol a dlouhodobě 
žijete v zahraničí. V čem se liší vztah k designu například v Itálii oproti 
tuzemskému prostředí?

JČ: V Itálii je všudypřítomné estetické posuzování, i když myslím, 
že pouze v konkrétní sociální skupině… Ta je asi trošku širší než v ČR. 
Dalo by se při velkém zjednodušení říci, že v Itálii žije větší skupina 
lidí, která je citlivější k vnímání estetické hodnoty. Jsou ochotni si 
připlatit za krásnější věc. Krása je ale jen jedna funkce designu a v tom 
je asi rozdíl. Italové jsou takoví zdobiví krasavci a méně jim záleží 
na lepší funkci výrobku. Němci, nebo jejich k designu citlivá skupina, 
mají rádi kvalitu zpracování a jsou protestantsky střídmější 
a minimalističtější v požadavcích na zdobení.

PL: Jak se Vám spolupracuje se zahraničními firmami 
oproti těm českým?

JČ: V zahraničí jsem zaměstnanec a v ČR vystupuji jako najímaný 
designér. V zahraničí jsem přijatý do firmy, která ví, k čemu jí design 
slouží a jak jej používat. Uvědomuje si jeho hodnotu, poskytne veškeré 
informace a podmínky důležité k práci a respektuje designéra jako 
odborníka. Nespočetněkrát se mi stalo, že se CEO (výkonný ředitel 
obchodní společnosti, pozn. PL) zeptal: „Co na to design?“ poslechl si 
můj názor, řekl, že se mu líbí něco jiného, ale bude respektovat slovo 
profesionálů… Je pravda, že funkční stránku návrhu mohou ohodnotit 
i ne-designéři a tak často na designéra zbývá rozhodující slovo pouze 
v estetické rovině. V ČR, z podstaty nájemní síly, jsem často osloven 
firmami, které neví, co s výrobkem a někde se dočetly, že design by 
mohl pomoci. Ani o designu nic moc neví. Neví, co design může přinést 
a jak ho použít. Ve firmách většinou chybí znalost zákazníka, 
ale i definice sama sebe (vlastní „brand“), chybí jakákoli definice 
výrobku a marketingové strategie. A tak je častokrát design 
střelba poslepu, od boku na pohybující se neznámý cíl...

Designnení     
jenumění

JAN ČTVRTNÍK patří k předním českým designérům, kteří se proslavili 
doma i v zahraničí. Za svou práci získal v roce 2008 na Czech Grand 
Design prestižní tituly Mattoni Grand designér a Designér roku. 
V minulosti pracoval například pro společnosti IKEA nebo AEG. 
V současné době působí v německé firmě Liebherr a spolupracuje 
s tradiční českou sklárnou Moser. Své skleněné plastiky představí 
v rámci hlavní výstavy dnů otevřených Ateliérů, která bude zahájena 
vernisáží v pátek 11. října 2019 v galerii Tiskárny Karmášek.
Náš rozhovor jsme věnovali především designu a zkušenostem
 Jana Čtvrtníka se zahraničními firmami.

Jihočeský kraj, Alšova jihočeská galerie 
a Tiskárna Karmášek 
si Vás dovolují pozvat 
na slavnostní zahájení akce

dny 
otevřených 
Ateliérů 
v Jihočeském kraji
a na vernisáž výstavy Jana Čtvrtníka
pátek 11. října 2019 v 17:00 hodin

galerie Tiskárny Karmášek
K. Weise 2619, 370 04 České Budějovice

Výstava potrvá do 17. listopadu 2019

PL: Z toho vyplývá, že vnímání designu doma a v zahraničí je dost 
jiné. Dalo by se říci, že v tuzemsku je zaměření na zákazníka méně 
komplexní.

JČ: Samozřejmě, že velké firmy jako Škodovka mají svoji vlastní 
brand DNA (svůj vlastní designérský styl), ale většina českých firem, 
které mě oslovují, neví, že by měly mít nějaký vlastní brand. Myslím, 
že v Čechách je design vnímaný do jisté míry jako užité umění a de-
signér je umělec, který vytvoří výrobek podle okamžité inspirace. 
V Čechách stále často chybí zdravý základ profesionální práce. 
U nás se design bere jako umělecká disciplína, která nemá žádné 
zákonitosti až na to, že design vytvoří osvícený autor a firma se pak 
trápí s jeho výrobou. Ale moc už je nezajímají potřeby zákazníka.
 Je to však celé komplexní vědění, které se musí do výsledného 
produktu promítnout, aby byl výrobek úspěšný. Já jsem především 
průmyslový designér a vždy jsem chtěl vytvářet výrobky, které se 
budou masově vyrábět a kupovat lidmi, ne unikáty vystavené ve vitríně. 
Ale musím dodat, že těch zkušeností s českými firmami nemám zas 
tolik. Žiji už léta v zahraničí, a protože jsem naplno pracoval pro AEG 

a teď pro Liebherr, musel jsem pozastavit práce pro klienty v Čechách. 
Téměř jediné, co jsem si ponechal, je Moser.

PL: Věděl jste od začátku, že se chcete věnovat 
průmyslovému designu?

JČ: Věděl jsem poměrně brzo v dětství, že design existuje. 
Chtěl jsem jít na tenkrát jedinou střední školu vyučující průmyslový 
design do Uherského Hradiště. Jenže za totality v pětiletkovém plánu 
neměli žádný požadavek na průmyslového designéra do jižních Čech. 
Protože by mě ani nepozvali k talentovým zkouškám, šel jsem na 
obor Propagační grafika na SUPŠ v Praze. Pak jsem se chvíli hledal, 
až jsem se, i díky pedáku (PF JU) v Českých Budějovicích, našel 
v plnokrevném 3D průmyslovém designu.

PL: Co je pro Vás při navrhování podstatné? Jde především o účelnost 
nebo pro Vás hraje důležitou roli i estetická stránka výrobku?

JČ: Design je spojení krásy a funkčnosti. Vývoj výrobku začne prvními 
skicami a často eskaluje do situace, kdy je obtížné nebo rovnou 
nemožné návrh vyrobit. Pak se hledají kompromisy. Zde záleží na 
znalostech a schopnostech designéra, jak dokáže spolu s vývojovým 
týmem nalézt optimální řešení. Někdy vše zakončí rozhodnutí 
o menším zlu a designér pak hledá nejméně „škaredé“ řešení. Některé 
zakázky jsou zaměřené čistě na estetiku, kdy se pracuje na vytvoření 
krásného objektu. To je převážně práce se sklem, kde je funkčnost    
.               méně důležitá. Váza má například sloužit jako ozdoba
                            interiéru, i když zrovna nehostí květiny.



PL: Záběr Vaší práce je velmi široký – od navrhování 
nábytku, přes design spotřebičů až po sklářské 
výrobky. Co je Vám nejbližší?

JČ: Na designu mě hrozně baví právě rozmanitost 
úkolů. Čím novější je výzva, čím víc si kolem 
toho musím nastudovat a naučit se, tím je 
pro mne zakázka zajímavější. Živí mě práce 
na domácích spotřebičích už přes víc než 12 let. 
Je to dennodenní chleba, i když to není každý 
den vždy úplně nejzábavnější. Úkoly se přirozeně 
opakují, mnohdy hledám něco nového, co bych 
se mohl naučit. Designér je člověk zodpovědný 
za vytváření návrhů, po čase postoupí a začne 
rozhodovat, mentorovat mladší kolegy a vybírat 
z jejich návrhů a definovat mantinely jejich práce. 
Momentálně se zabývám brandingem, definuji 
Visual Brand Language (vizuální jazyk značky, 
pozn. PL) pro Liebherr a nasměrovávám 
strategické směřování designu ve firmě. 
To mě posunuje dál a nutí mě se učit stále 
něco nového, zajímavého.

PL: Velmi mě zaujala Vaše váza Droog Aalto, 
která Vám vynesla ocenění v Droog Design 
Climate Competition. Byl pro Vás inspirací odkaz 
finského architekta a designéra Alvara Aalta? 
Pro finský design je Aalto stále velmi důležitý. 
Pociťoval jste sám tento vliv, když jste studoval 
ve Finsku?

JČ: Ne. Byl jsem v rámci studijního programu 
Erasmus ve Finsku půl roku a Alvara Aalta nejde 
minout. Samozřejmě to byla obrovská osobnost, 
jak na poli architektury, tak v designu, ale pro 
Finy byl především důležitý jako nositel národního 
sebeuvědomění. Hledal, co je finského a pokoušel 
se to akcentovat ve své tvorbě. Něco podobného 
jako se dělo s rondokubismem v ČSR za první 
republiky. Aalto je důležitý, protože ukázal, co 
je typicky finské. Finové tedy nenavazují na něj, 
ale spíš navazují na to, co bylo před ním, 
a prohlubují finskou identitu. Podobně to bylo 
vlastně s Droog Aalto vázou. Alvar Aalto udělal 
naprosto nadčasový set abstraktně tvarovaných váz. 
Díky amorfnímu neidentifikovatelnému tvaru 
vyvolal řadu spekulací, proč a jak navrhl zrovna 
takový tvar váz. Jedna z „urban stories“, kterou 
mlhavě potvrzoval i text na webu Iitaly – výrobce 
vázy říká, že Aalvarův otec byl geograf a je možné, 
že Alvar čerpal svoji inspiraci z finské přírody – 
tvaru jezer, luk, kopců atd... Tuto „urban story“ 
jsem proměnil za pravdivou premisu a mohla 
se tak stát základem mého návrhu. Pokud má 
váza od Aalta tvar jezera, jak by vypadalo jezero 
dnes (v roce 2007)? Z původní vázy jsem udělal 
referenční bod, dovnitř umístil vysušené jeze-
ro současnosti.  Změna tvaru a tloušťka stěny 
ukazuje změnu v přírodě za 70 let. Navázal jsem 
tak na finskou přírodu, na kterou možná i Aalto 
odkazoval.

Jan Čtvrtník (1975)
Vystudoval Pedagogickou fakultu 
Jihočeské univerzity, obor učitelství 
pro umělecké školy a Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze v Ateliéru 
design výrobků vedeného Janem Němečkem 
a Michalem Froňkem. 

Během studia absolvoval stáž 
ve Finsku a Peru.

V roce 2004 získal stipendium Ingvara 
Kamprada a studoval na Technologickém 
institutu při univerzitě v Lundu ve Švédsku. 

V roce 2005 působil v design centru IKEA 
ve Švédsku a v tom samém roce 
se zúčastnil projektu „Star design“ 
programu NASA v USA. 

Dále spolupracoval s řadou velkých firem 
jako je AEG a tradičními sklárnami Moser. 
V současné době působí jako designér 
společnosti Liebherr. 

Ještě během studia získal řadu prestižních 
ocenění, z nichž výběrem lze zmínit 
Mladý obal (1996) nebo Národní studentský 
design (2005). V roce 2008 byl oceněn 
titulem „designer roku“ na Czech Grand 
Design a ve stejném roce obdržel i cenu 
Climate competition.

PL: U tématu ekologie bych ještě chvíli zůstala. 
V roce 1996 jste se stal prvním finalistou ceny 
Young Package (Mladý obal) a obalovému designu 
jste se věnoval i po skončení soutěže. Jak by 
podle Vás měl vypadat kvalitní obal dnes? 
Cítíte nějaký vliv diskutovaných témat ekologie 
a udržitelnosti na svou tvorbu? 
 
JČ: Existuje teze, že za masovou výrobou stojí 
schopnost designérů vyvolávat v lidech touhu 
nakupovat. Myslím, že jde spíš o zbožné
(a narcistické) přání designérů, kdy bychom 
se chtěli cítit jako neodolatelní krysaři, kteří si skrz 
svou designérskou píšťalku vedou lidi k nakupování. 
Myslím, že za masovou spotřebou je spíš lidská 
nenažranost a touha koupit vše levně. Výrobky 
se zlevní, pokud jsou masově vyráběny. A pokud 
jsou masově vyráběny, tak je u jejich zrodu většinou 
průmyslový designér, který najde vhodný kom-
promis, aby výrobky vypadaly dobře, přestože 
jsou vyráběny levně. Obalem jsem se zabýval 
v obalovém studiu Jana Činčery. Na předání cen 
jsem se s ním domluvil na praxi a pak jsem u něj 
pracoval a učil se o designu přemýšlet skoro šest let. 
Seznámení s ním pro mne byla největší výhra.

PL: Čemu se věnujete v současné době?

JČ: Kvůli třem malým dětem jsem opustil režim 
práce na volné noze po práci a sklouzávám do krize 
středního věku. Přemýšlím, zda je design skutečně 
to, co bych chtěl i nadále dělat, zda mi stále ještě 
poskytuje smysl života a naplňuje mě. Snažím 
se věnovat rodině a zároveň uspokojovat touhu 
po „okamžitě viditelném výsledku“ krátkodobými 
aktivitami. Paradoxně mě snáze, rychleji a intenzivněji 
naplňují uspokojením dokončené jednoduché 
řemeslné operace typu vybourání dlažby a instalace 
elektrického otevírání garážových vrat než dlouhodobý 
vývoj sebekrásnější ledničky.

Váza Twinspin, výrobce Moser mísa Tangram, výrobce Moser

Droog Aalto váza Twister, výrobce Moser

Vázy Tangram, výrobce Moser
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nádvoří Tiskárny Karmášek
K. Weise 2619,  České Budějovice

15:00
zahájení

15:30
přednáška Michaely Lyskové 
udržitelná móda

16:30
prohlídka Tiskárny Karmášek

17:00
módní přehlídka KATCHA STORE

18:00
závěrečné posezení u ohně

MOJE LAMPA | STŘIHOVÁ SPOLUPRÁCE | NATURE IN DROP | RÉZA |
UNICORN POWER – KRISTINA MODROVÁ | VULPES VULPES | PILDOVA HROUDA | 
LUKÁŠ ARDOLF | DREAMHANDMADE –  ANDREA VACHOVÁ | HEDVIKA POLEČKOVÁ | 
MICHELE ROSELLI | KVĚTOMLUVA | STANISLAV TÝMAL | OLI DIVIŠOVÁ |
JOU JOU – JANA NACHLINGEROVÁ | UMA UMA – PETRA KLVÁČKOVÁ | 
ZUZANA KRAJČOVIČOVÁ | PJEKNÝ.DESIGN – PETRA BOLKOVÁ A JAROSLAV EXNER |
JDEM TAM BISTRO | 

V případě nepřízně počasí se nedělní program DesignMarketu přesouvá (pouze o několik 
metrů dále) do nově zrekonstruované budovy AJG Sparta v Puklicově ulici 1047/41.


