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Mecenat:

Czeskie zabawki znane są na całym świecie. Na Expo 1958
w Brukseli odniosły bezprecedensowy sukces, kiedy to
Czechosłowacja zaprezentowała swoją wystawę o świecie
dzieci stworzoną przez artystę Jiříego Trnkę oraz pedagogów i projektantów Viktora Fixla i Václava Kubáta.
Zainteresowanie czeskimi zabawkami odrodziło się w 2011
roku przy okazji retrospektywy dzieł Libuše Niklovej
„Plastique ludique” w Musée des Arts Décoratifs w Paryżu.
W 2012 Museum of Modern Art w Nowym Jorku zorganizowało wystawę „Century of the Child: Growing by Design
1900-2000”, na której również znalazły się zabawki
zaprojektowane przez wybitnych czeskich twórców.

Organizator:

Zamek Cieszyn jest instytucją kultury współprowadzoną
przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Libuše Niklová

Historia produkcji metalowych zestawów
do składania sięga roku 1920, kiedy
Jaroslav Vancl otworzył firmę Inventor.
W 1925 roku wprowadził nowy system,

Czeskie zabawki zwykle kojarzą się z drewnem,

który pozostaje niezmieniony do dnia

ale do największych ikon czeskiego wzornictwa

dzisiejszego: poszczególne części

należą także plastikowe dmuchane zabawki

w podstawowych kolorach można łączyć

produkowane przez firmę Fatra. Na uznanie

za pomocą śrub i nakrętek w rozmiarze
M3.5. W tym samym roku zastrzeżono nowy znak towarowy Merkur.
Obecnie firma Merkur produkuje metalowe modele do składania
i blaszane pociągi. Niedawno poszerzyła ofertę o ekskluzywne nowe
wydanie klasycznych modeli konstrukcyjnych zapakowanych
w eleganckie pudełka o przedwojennej stylistyce.

zasługuje projektantka Libuše Niklová
(1934-1981), która od początku lat 60. do końca lat 70. XX wieku
tworzyła przełomowe projekty zabawek. Jej pomysły były wyjątkowe
zarówno z racji koncepcji artystycznej, jak również z powodu zastosowanych rozwiązań technologicznych (kilka z nich zostało opatentowanych). Poczynając od roku 1971, Niklová zaprojektowała kolekcję
zabawek-siedzisk w kształcie zwierząt, które stały się najbardziej

Moravská ústředna Brno

znanymi z jej prac, zwłaszcza kultowy Bawół, Słoń i Żyrafa. Zabawki
te wciąż produkowane są przez Fatrę w ich oryginalnym kształcie.

Spółdzielnia Moravská ústředna Brno, założona w 1909 roku, zajmuje
się produkcją zabawek tekstylnych i pluszowych. Spółdzielnia jest
jedynym wytwórcą posiadającym licencję na produkowanie maskotek

Wystawa Mini Wonders przedstawia fenomen czeskich
zabawek, których historia sięga początków XX wieku,
intensywnie rozwijając się po dziś dzień. Przedmioty
prezentowane na wystawie to wyjątkowe przykłady
współczesnego wytwórstwa zabawek w Czechach,
oddające ich innowacyjność i oryginalność, a także
ukazujące wieloletnią tradycję. Zabawki stworzone przez
współczesnych projektantów stoją obok ikon przemysłu
zabawkarskiego, które stały się częścią czeskiego
dziedzictwa kulturowego w ostatnim stuleciu; co więcej –
są dalej produkowane. Najstarsza zabawka na wystawie
pochodzi z roku 1920, natomiast najnowsze zostały
zaprojektowane zaledwie kilka lat temu.

Utukutu

w kształcie najbardziej znanych postaci z czeskich bajek. Jedną z nich
jest Krecik – bohater filmów animowanych stworzonych przez Zdeňka

Utukutu to czeska marka produkująca wielofunkcyjne zabawki

Milera. Pierwszy odcinek kreskówki o Kreciku

drewniane. Huśtawka Spectra jest szczególnie popularna w Czechach i

powstał w 1957 roku i od tamtej pory stał się on

innych krajach. Zaprojektowana przez Petra Fialę Spectra jest czymś

ulubieńcem dzieci na całym świecie. Krecik

więcej niż tylko huśtawką – jeden prosty ruch wystarczy, by zamienić

zajmuje specjalne miejsce w ofercie wytwórcy

ją w most, drabinę, tunel, domek, zjeżdżalnię czy ladę. Huśtawka

z Brna. Maskotka występuje w kilku różnych

pobudza dziecięcą wyobraźnię, wzmacnia mięśnie i pomaga rozwijać

rozmiarach; zakupić można także innych

zmysł równowagi. Zmieści się na niej dwójka małych magików.

uroczych bohaterów bajki, przyjaciół Krecika,

Zabawka jest odpowiednia dla dzieci

na przykład Królika, Myszkę czy Jeżyka.

od pierwszego do piątego roku życia.
Występuje w kilku kolorach i wzorach.

Celem wystawy Mini Wonders jest zaprezentowanie dzieł
uznanych, klasycznych producentów zabawek (takich jak
Merkur, Fatra czy Detoa), których projekty cieszą się
popularnością kolejnych już pokoleń dzieci w Czechach i
za granicą. Współcześni młodzi projektanci i ilustratorzy
czerpią z tradycji czeskiego wytwórstwa zabawek
(głównie drewnianych), jednocześnie dodając im
świeżości swoimi nowymi pomysłami i rozwiązaniami.
Tworzenie zabawek daje projektantom przestrzeń do
niepohamowanego, bezpretensjonalnego rozwoju
wyobraźni, umożliwia im wyjście poza granice własnej
kreatywności i testowanie swej technologicznej pomysłowości, a jednocześnie pozwala na spojrzenie na
projektowanie oczami dziecka. Nadszedł czas, by czeskie
firmy w pełni wykorzystały swój potencjał – tak jak stało
się to w przypadku Fatry i jej kolekcji zabawek autorstwa
współczesnych projektantów.
Wszystkie eksponaty – czy to reedycje oryginalnych
dwudziestowiecznych projektów, czy bardziej nowoczesne przykłady – spotykają się z żywym zainteresowaniem
dzieci i dorosłych; ci drudzy cenią je zwłaszcza jako
przedmioty kolekcjonerskie. Wystawa ukazuje zabawki
jako symbol dzieciństwa, radości i kreatywności, którymi
cieszyć mogą się zarówno dzieci, jak i dorośli. Zabawki
pobudzają wyobraźnię, rozwijają inteligencję i trenują
zdolności sensoryczne i motoryczne od najmłodszych lat.
Są małymi cudami świata – i mogą zdziałać cuda.

Detoa

Kovap

Firma Detoa założona w 1908 roku przez

Kovap to producent wyjątkowych

Johanna Schowanka zajmuje się produkcją

zabawek mechanicznych wykonanych z

zabawek od roku 1927, co oznacza, że od

blachy, zajmujących szczególne miejsce

prawie stu lat dzieci mogą cieszyć się

na rynku tuż obok zabawek drewnianych i plastikowych. Firma działa

nowoczesnymi drewnianymi zabawkami

od roku 1946, kiedy to została założona przez Eduarda Sedláka.

tej marki. Ulubieńcami najmłodszych są

Znana jest w Czechach i na całym świecie dzięki wysokiej jakości

figurki, które można popychać i ściskać:

swoich produktów, dbałości o detale i atrakcyjnym wzorom.

w dzisiejszych czasach są wciąż produkowane w oryginalnym

Ikonicznym przedmiotem marki Kovap jest traktor produkowany

kształcie z lat 30. XX wieku. Dzieci uwielbiają także magnetyczne

od 1957 roku: proces tworzenia tej zabawki składa się ze 180 etapów

puzzle i zabawki w kształcie piramidek złożonych z kilku elementów.

produkcji. Innymi popularnymi produktami firmy Kovap są modele

Detoa jest aktualnie jednym z ostatnich istniejących producentów

samochodów do składania, zabawkowa kolejka górska, biedronka

zabawek drewnianych, zarówno w Czechach, jak i w innych krajach.

i chłopiec na trójkołowym rowerze.

Směr

Kazeto

Spółdzielnia Směr (pol. „kierunek”) założona w 1952 roku w Pradze

Firma Kazeto założona przez Karela Zejdę w Przerowie w 1925 roku

zajmuje się produkcją zabawek i plastikowych modeli do składania

jest wieloletnim producentem przedmiotów z kartonu: elementów

(samochodów, samolotów i statków). Obiekty produkowane przez

wyposażenia wnętrz, opakowań, zabawek, pudełek na kapelusze oraz

Směr są stałym elementem świata czeskich zabawek od wielu

nitowanych walizek. Kazeto szczyci się swymi tradycyjnymi metodami

pokoleń. Charakteryzują się żywymi kolorami, prostymi kształtami,

produkcyjnymi zapewniającymi najwyższą jakość produktów.

wysoką jakością wykonania i przystępnymi cenami. Do najbardziej

Aktualnie wciąż wiele dzieci bawi się zabawkami produkowanymi

pożądanych przez kolekcjonerów kultowych produktów należą

przez tę firmę, a linie produktów nieustannie wzbogacane

parostatek z 1971 roku, zabawki do ciągnięcia, gry kieszonkowe

są o nowoczesne, atrakcyjne wzory.

i planszowe oraz zabawki do

Wszystkie przedmioty na wystawie

kąpieli w kształcie zwierzątek.

Mini Wonders transportowane i
prezentowane są w tekturowych
walizkach marki Kazeto.

m

Adéla Fejtková

Michal Strach

Re pello

Anna & Jerry Kozovi

Adéla Fejtková, absolwentka Akademii Sztuki,

Wyjątkowe projekty Michala Stracha są zdecydowanie czymś

Nazwa tej czeskiej marki założonej w 2013 roku przez Jiříego Marjána

Adéla Fejtková, absolwentka

Architektury i Designu w Pradze, zaprojektowała

nadzwyczajnym i ponadprzeciętnym. Począwszy od swej pracy

wywodzi się z łacińskiego słowa repellere oznaczającego „pchanie”.

Akademii Sztuki, Architektury

swój prosty, acz podlegający licznym wariacjom

dyplomowej na Akademii Sztuki, Architektury i Designu w Pradze,

Firma produkuje wyjątkowy rowerek biegowy – model J™ zaprojekto-

i Designu w Pradze, zaprojekto-

zestaw Adéla w 2014 roku. Zabawka składa się

Michal Strach tworzy oryginalne mikroświaty w pastelowych

wany przez Jiříego Marjána i Pavola

wała swój prosty, acz podlegają-

z łodyg, liści, pączków i kwiatów, z których

barwach, które zamieszkują jego ulubione postacie z dzieciństwa:

Mikuláša. Rowerek jest bardzo

cy licznym wariacjom zestaw

budować można atrakcyjne wizualnie rośliny

niedźwiedź, mysz, klaun. Do wymyślonego świata „Lupus in Fabula”

lekki, a opatentowany system LVS

Adéla w 2014 roku. Zabawka składa się z łodyg, liści, pączków

w kształcie kaktusów. Poszczególne części, wytworzone z dębu,

należą drzewa, łodzie i samochody zrobione z drewna oraz z innych

™ zapewnia mu pełne zawieszenie.

i kwiatów, z których budować można atrakcyjne wizualnie rośliny

obrabiane są tokarką i ręcznie wykańczane. Zestaw Adélanawiązuje

materiałów, na przykład z mydła. Obiekty te są ucieleśnieniem

Wyprodukowany w Czechach ze

w kształcie kaktusów. Poszczególne części, wytworzone z dębu,

do mięsożernej rośliny z legendarnego czeskiego filmu „Adela

dzieciństwa; wyrażają dziecięcą wyobraźnię i pomysłowość projek-

sklejki bukowej o wysokiej gęstości

obrabiane są tokarką i ręcznie wykańczane. Zestaw Adélanawiązuje

jeszcze nie jadła kolacji”, jednakże zdaniem projektantki jej rośliny

tanta. Te unikatowe przedmioty kolekcjonerskie otrzymały wiele

rowerek ten jest odpowiedni dla

do mięsożernej rośliny z legendarnego czeskiego filmu „Adela

to pokojowo nastawieni wegetarianie żyjący w zgodzie z każdym

nagród, w tym na Designblok w Pradze. Były także prezentowane na

dzieci w wieku od półtora roku do

jeszcze nie jadła kolacji”, jednakże zdaniem projektantki jej rośliny

dzieckiem i zwierzakiem.

wystawie indywidualnej autora w galerii S. Bensimon w Paryżu.

czterech lat. Występuje w kilku kolorach – ich liczba rośnie z roku na

to pokojowo nastawieni wegetarianie żyjący w zgodzie z każdym

rok. Najnowszym produktem firmy RePello jest rowerek z pedałami.

dzieckiem i zwierzakiem.

woo

Zuzana Lednická

Kutulu

Te zabawki z historią zaprojektowane
przez Kutulu, stowarzyszenie kreatywne

My dvě

W 2017 roku Monika Matějková i Veronika
Watzková, działające wspólnie pod szyldem

W 2014 roku projektanci Roman Vrtiška

założone w 2015 roku przez projektantkę

My dvě, stworzyły niesamowitą kolekcję

Pavlę Boháčovą, z powodzeniem czerpią

zabawek Zahumny, która jest swoistym

i Vladimír Žák zaprojektowali kolekcję zabawek

inspiracje z tradycji czeskiego przemysłu

hołdem dla tradycyjnych czeskich

o nazwie Woo – słowo to kojarzy się z ruchem

zabawkarskiego. Głównym celem Kutulu

zabawek i lalek z drewna. Projektantki

i odnosi się do drewna (ang. wood). Kolekcja ta

jest tworzenie zabawek wysokiej jakości.

odnalazły inspirację w opowieściach

składa się z pojazdów symbolizujących trzy

Ręcznie malowane, bukowe przedmioty

ludowych, które są źródłem baśniowych

żywioły: wodę (żaglówka), powietrze (samolot)

wyróżniają się prostymi, geometrycznymi

postaci – Księżniczki, Diabła, Smoka,

i ziemię (buldożer). Te dopracowane w każdym

kształtami, wyrazistą kolorystyką i

Mądrali i Śmierci. Wszystkie elementy,

calu przedmioty wyróżniają się elegancką,

wesołym charakterem. Ptaszki z serii Pi-Pi

wytworzone z litego drewna i ręcznie

minimalistyczną formą; zrobione są z litego

oraz łabędzia Labu można wprawić w ruch

malowane, można ułożyć jeden na drugi,

drewna połączonego z naturalną okleiną

delikatnym dotknięciem. Ponadczasowe koniki z kolekcji Hipo

jak piramidę. Obiekty te zacierają granicę

i luksusowymi lakierowanymi powierzchniami.

przyciągają uwagę tak dzieci, jak i dorosłych, spotykając się

między rzeźbą a zabawką.

Zuzana Lednická jest projektantką graficzną
ze Studia Najbrt, absolwentką kierunku
projektowania zabawek. Gdy w czasie studiów
przygotowywała monografię i wystawę na temat
Libuše Niklovej, ogromne wrażenie zrobiły na niej
projekty tej autorki. Kolekcja Black & White autorstwa Zuzany
Lednickiej stworzona przez nią dla firmy Fatra w 2013 roku składa
się z dmuchanych piłek, wyróżniających się pomysłowymi wzorami,
które w ciekawy sposób igrają z okrągłym kształtem zabawek.
Piłki przyciągają wzrok swym wesołym wyglądem, a połączenie
czerwieni, czerni i bieli sprawia, że są atrakcyjne także dla

z pozytywnym odbiorem w Czechach i w innych krajach.

www.woo-toys.com, http://www.vrtiskazak.com

najmłodszych dzieci.

Tereza Šedivá

Ladislav Sutnar i Václav Špála

Jan Čapek

René Šulc

Ilustratorka i projektantka Tereza Šedivá zainicjowała swoją markę

Tradycja wytwarzania drewnianych zabawek w Czechach sięga

W 2013 Jan Čapek zaprojektował dla firmy

W 2010 roku René Šulc zaprojektował

początków XX wieku, kiedy to założono spółdzielnię artystyczną

Fatra żółtą, dmuchaną wyścigówkę

limitowaną kolekcję drewnianych

Artěl. Jeden z jej członków, malarz Václav Špála, zaprojektował

i czarno-białego, dmuchanego bulteriera

zabawek o nazwie Afrika. Zestaw

kolekcję autorskich zabawek. Jedną z nich jest Čertík – Diabełek

o imieniu Bulík, luźno odnosząc się w ten

zabawek składa się z pięciu zwierzątek

pochodzący z 1920 roku. Dzięki przesuwanym drzwiom zabawka

sposób do kolekcji zabawek-siedzisk

na kółkach, których uproszczone, konturowe kształty przedstawia-

może również pełnić funkcję schowka na słodycze. Innym wybitnym

autorstwa Libuše Niklovej z lat 70. XX wieku. Już wcześniej Čapek,

ją żyrafę, słonia, wielbłąda, lwa i nosorożca. Projektant wpadł

projektantem okresu międzywojennego był Ladislav Sutnar. Jego

będący miłośnikiem bulterierów (a także właścicielem psa tej rasy),

na genialny pomysł: ruchome głowy zwierząt przymocowane

kolekcja zabawek składająca się ze Słonia, Nosorożca, Morsa i

zaprojektował zabawkę w kształcie bulteriera w stylu drewnianego

są do korpusu gumką, dzięki czemu można je obracać na boki

Wielbłąda jest naprawdę ponadczasowa, co zawdzięcza swej

konia na biegunach. Dmuchany bulterier wydaje się groźny, ale tak

i z góry na dół. Autor wykorzystał to samo rozwiązanie techniczne

unikatowej, nowoczesnej estetyce. Projekty Sutnara dostały nowe

naprawdę jest miły w dotyku i zaprasza dzieci do zabawy. Projekt tej

w kolekcji Český Les, której elementy, wykonane z naturalnego

zabawki odniósł spory sukces na wystawie w galerii Spazio Rossana

drewna, przedstawiają zwierzęta żyjące w czeskich lasach.

Moles in Holes we współpracy z japońską projektantką Momoko
Kudo. Duet projektantek tworzy produkty o ponadczasowej
jakości, skupiając się na szczegółach i szacunku dla środowiska.
Tereza Šedivá projektuje materiałowe i drewniane zabawki, które
przyciągają uwagę swą artystyczną formą i interaktywnością
zachęcającą do zabawy. W swym najnowszym projekcie
– Chodzącym Nosorożcu – autorka inspirowała się swoją własną
dawną zabawką: „Gdy byłam dzieckiem, nie mogłam mieć
prawdziwego psa, ale dostałam takiego zabawkowego,
który wszędzie za mną chodził. Był całkowicie mechaniczny, a jego ruchy wydawały się bardziej realistyczne niż
zabawkowych psów na kółka. Z kolei w przeciwieństwie do zabawek na baterie nigdy nie przestawał

życie dzięki firmie Modernista, która produkuje ich wierne
repliki. Wszystkie są ręcznie robione i ręcznie malowane

w Mediolanie.

na podstawie oryginałów, które znajdują się w zbiorach

Tomáš Rejmon

Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Pradze.

działać”.

Igráček

Legendarna plastikowa figurka Igráček
powstała w 1976 roku w spółdzielni

www.molesinholes.com

Tomáš Rejmon jest absolwentem Wydziału Sztuki i Projektowania

produkcyjnej IGRA. Pierwszy Igráček był

na Uniwersytecie Jana Ewangelisty Purkyně w Uściu nad Łabą. Jego

murarzem wyposażonym w różnorodne

projekt to wyjątkowa kolekcja nakręcanych wyścigówek Závoďáci

akcesoria – zaprojektował go Jiří Kalina

2 z 2017 roku. W swoim projekcie autor inspirował się kształtem

w połowie lat 70. XX wieku. Współpracował

dwudziestowiecznych samochodów wyścigowych. Jego samocho-

w swym projekcie z twórcą niemieckich

dziki mają częściowo odkryty mechanizm sprężynowy bazujący na

zabawek Playmobil – Hansem Beckiem.

napędzie magnetycznym. Innowacją jest uproszczona figurka

Swój prosty, choć wyrazisty wygląd Igráček

kierowcy, który odchyla się do tyłu w swoim siedzeniu, kiedy autko

zawdzięcza projektowi Marii Krejchovej.

zaczyna jechać. Wyścigówki produkowane są w kilku kolorach,

Od 2010 roku prawa do znaku towarowego

które nawiązują do ikonicznych modeli samochodów, takich jak

Igráček (a także do oryginalnych wzorów)

Ferrari czy Lotus.

należą do firmy EFKO-karton.

