MERKUR CLASSIC C 04 I M4 ZESTAW DO SKŁADANIA, MERKUR, 1920

11.

Jedną z najpopularniejszych zabawek wyprodukowanych w Czechach jest zestaw do składania Merkur. Jest to komplet metalowych elementów, które można złożyć albo zgodnie
z instrukcją dołączoną do opakowania, albo według własnego pomysłu. Początki produkcji sięgają roku 1920, kiedy to pomysłowy przedsiębiorca Václav Vancl stworzył pierwsze
modele. W 1925 roku zmieniono formę oryginalnego systemu konstrukcyjnego, która pozostała taka sama aż po dziś dzień. Nazwa Merkur została wymyślona w 1955 roku. Z biegiem czasu okazało się, że zestawy konstrukcyjne Merkur służą nie tylko jako zabawki, ale
także przydają się w budowaniu technicznych modeli i prototypów. Słynny chemik Otto
Wichterle użył zestawu Merkur do stworzenia eksperymentalnego narzędzia do robienia
szkieł kontaktowych, natomiast w czasach pierwszych komputerów osobistych amatorscy informatycy wykorzystywali zabawkę do konstruowania prostych ploterów.
www.merkurtoys.cz

SCYZORYK „RYBKA”, MIKOV
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Scyzoryk w kształcie rybki jest najlepiej sprzedającym się nożem w katalogu produktów
firmy Mikov. Służy wielu pokoleniom klientów już od prawie stu lat, nie zmieniając ani trochę swego kształtu. W przeszłości, w byłej Czechosłowacji, był produkowany przez dwie
firmy – w Słowacji wytwórcą był Sandrik, a w Czechach Mikov, który tworzy „rybki” aż do
współczesnych czasów.
www.mikov.cz

PORCELANOWA ZASTAWA HOTELOWA “PRAGA”, G. BENEDIKT, 1969
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Firma G. Benedikt z Karlowych Warów jest jedną z najbardziej znanych fabryk porcelany
w Czechach. Jej produkty są przeznaczone dla profesjonalnych klientów hotelowych i gastronomicznych. Obecnie najczęściej używanym kompletem porcelany dla hoteli w Czechach jest zestaw Praga. Zdobył popularność przede wszystkim dzięki swoim ciekawym
kształtom, korzystnej relacji jakości do ceny oraz niebywałej trwałości.
www.gbkv.cz

KOH-I-NOOR, VERSATIL 5201 KREDKA MECHANICZNA, żółta 5900,
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Kredka Versatil to ołówek mechaniczny ze ściąganą temperówką na końcu. Typowa kredka typu Versatil ma kształt sześcianiu, tak jak zwykła kredka, co niesie ze sobą wiele korzyści: kredkę łatwo utrzymać w dłoni, a ponadto jej kształt zapobiega jej spadaniu z biurka.
Kredki Versatil są produkowane przez firmę Koh-I-Noor z Czeskich Budziejowic od 1950
roku. Od tamtej pory ich jej forma nie zmieniła się ani trochę. Kredki te uważane są za
pierwowzór ołówków Pentel.
www.koh-i-noor.cz

CZAPLE, ROYAL DUX, JAROSLAV JEŽEK, 1959
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BOTAS 66, JAN KLOSS, JAKUB KOROUŠ, BOTAS REPRESENTATIVE,
reedycje 2008

19.

15.

ŻURAW I TRAKTOR ZETOR 25A, KOVAP, EDUARD SEDLÁK, 1957

16.

Czeska firma Kovap jest producentem tradycyjnych mechanicznych blaszanych zabawek,
jedynym takim w Europie. Jej początki sięgają roku 1946, kiedy to bracia Sedlák założyli
spółkę. Eduard Sedlák zaprojektował najbardziej znany miniaturowy traktor Zetor, który
jest 25 razy mniejszy od oryginalnego traktora. Aktualnie w produkcji są nowe modele tej
zabawki, ale nie zaprzestano także wytwarzania starszych modeli, które przetrwały próbę
czasu. Zabawkowy traktor jest napędzany mechanizmem sprężynowym nakręcanym kluczem. Skrzynia biegów ma trzy prędkości i bieg wsteczny. Można nim sterować kierownicą i zatrzymywać go hamulcem. Do traktorka można dołączyć przeróżne akcesoria, takie
jak walec, kopaczkę do ziemniaków czy siewnik. Z kolei zabawkowy żuraw zdobył w 2015
roku nagrodę dla wyjątkowo stymulującej zabawki: można nim jeździć, kręcić wieżą i podnosić ciężary ruchomym wysięgnikiem.
www.kovap.cz

AKTY, ROYAL DUX, JITKA FOREJTOVÁ, 1960-1962
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Fabryka porcelany Royal Dux z Duchcova oprócz figurek zwierząt wytwarza także porcelanowe postaci ludzkie, charakteryzujące się stylizowanymi, opływowymi kształtami. W latach 1960-1962 dla firmy projektowała między innymi artystka specjalizująca się w szkle:
Jitka Forejtová. Jej rzeźby przedstawiają przede wszystkim siedzące postaci kobiece, które, zgodnie z duchem czasu, pozbawione są detali. W 1962 roku jej porcelanowe figurki
otrzymały srebrny medal na międzynarodowej wystawie ceramiki w Pradze.
www.royaldux.cz

W 2008 projektanci Jan Kloss i Jakub Korouš zainicjowali projekt Botas 66, który jest kontynuacją tradycyjnej czeskiej marki obuwia Botas (bota to po czesku „but”). Początkowo był
to projekt na studia, nawiązujący do kultowego modelu Botas Classic z 1966 roku. Model
Representative jest częścią serii produktów Classic opartych właśnie na tym klasycznym
modelu o tej samej nazwie, którego prosty kształt i ponadczasowy dizajn sprawił, że słowo
botasky zaczęło w Czechach oznaczać wszelkiego rodzaju obuwie sportowe. Buty Representative miały swój publiczny debiut w 2009 roku jako specjalny model upamiętniający
60. rocznicę założenia przedsiębiorstwa Botana.
www.botas.cz

ZASTAWA STOŁOWA „LEON”, THUN 1794, forma: rzeźbiarz akademicki Jiří
Laštovička, zdobienia: Viktor Chalepa, 2001
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Nazwisko Adolfa Matury zapisało się we współczesnym dizajnie dzięki jego szklanym
obiektom użytkowym, które nie straciły nic ze swego nowoczesnego wyglądu i oryginalności. Za ten ponadczasowy zestaw do picia lemoniady, składający się z kolorowej karafki
i przezroczystych szklanek, otrzymał złoty medal Triennale w Mediolanie w 1960 roku.
Dzbanek i szklanki przyciągają uwagę swymi tektonicznymi kształtami, przywodzącymi
na myśli fińskie projekty szklanek z lat 50. XX wieku.
www.design-desna.cz

ŻYRAFA, FATRA, LIBUŠE NIKLOVÁ, 1971-1972
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Dmuchane zabawki firmy Fatra zaprojektowane przez Libuše Niklovą w latach 60. i 70. XX
wieku są ikonami czeskiego dizajnu. Ten ponadczasowy projekt znalazł honorowe miejsce
w kolekcjach prestiżowych zagranicznych muzeów, takich jak Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu czy Muzeum Sztuki i Dizajnu w Nowym Jorku. W 2016 roku Fatra wypuściła
reedycję sześciu dmuchanych zabawek Niklovej, z których najbardziej popularne są bawół, żyrafa i słoń. Niklová była nie tylko prekursorką projektowania zabawek, ale jedną
z pierwszych osób w Czechach pracujących z polietylenem i PVC.
www.fatra.cz

LAMPA nr 21616, DRUPOL, JOSEF HŮRKA, lata 60. XX w.
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Ta mała lampa to jeden z najlepszych przykładów cech stylu brukselskiego: jest lekka,
kolorowa, asymetryczna i ekscentryczna. Choć wydaje się nieco surowa, świetnie spełnia
swoją funkcję. Z okazji 80. rocznicy powstania lampy jej twórcy postanowili wznowić jej
produkcję.
www.talampa.cz

27.

23.

CZAJNIK, KAVALIER GLASS, ADOLF MATURA, 1966

24.

Zaprojektowany przez Adolfa Maturę czajnik ze szkła Simax przeznaczony do zautomatyzowanej produkcji jest jednym z najlepiej sprzedających się czeskich szklanych produktów. Jak dotąd wyprodukowano i sprzedano za granicę około 50 milionów egzemplarzy
tego modelu. To głównie dzięki niemu firma Kavalier jest dziś szanowanym dostawcą nie
tylko szkła laboratoryjnego i technicznego, ale także szklanych przedmiotów do użytku
domowego.
www.kavalier.cz

28.
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Vratislav Šotola był jednym z najważniejszych artystów pracujących w szkle drugiej połowy XX wieku. Forma do pieczenia ciasta jest reedycją projektu Vratislava Šotoly z lat 90.,
który nigdy nie został zrealizowany na skalę przemysłową. Pokrywka występuje w dwóch
różnych rozmiarach i kolorach. Wszystkie szklane przedmioty zaprojektowane przez Šotolę spełniały praktyczną funkcję, a jednocześnie nie można było im odmówić poetyckiego
piękna. Jego dzieła były prezentowane przez Czechosłowację w prestiżowych międzynarodowych wystawach, w tym na EXPO w Brukseli w 1958 roku i w Montrealu w 1967 roku.
www.krehky.cz

ŁAWKA PARKOWA SINUS, mmcité, ROMAN VRTIŠKA, 2008
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Chociaż firma mmcité powstała dość niedawno (w 1997 roku), udało się już jej zdobyć
światową renomę. Filozofią firmy jest tworzenie wysokiej jakości dizajnu przeznaczonego
do przestrzeni publicznej. Ławka parkowa Sinus zaprojektowana przez Romana Vrtiškę
jest rozszerzeniem bazowego pomysłu na kraty wokół drzew. Mocna stalowa płaszczyzna wygięta w kształt trapezu z punktową perforacją przywodzi na myśl surową estetykę
lat 60., a w połączeniu z siedziskiem Citépin eliminuje dyskomfort kontaktu z zimną stalą
i w prosty sposób gwarantuje siedzącemu wygodny odpoczynek. Drobnym lecz ważnym
szczegółem jest optyczne wrażenie, że ławka „wyrasta” bezpośrednio z chodnika.
www.mmcite.com

MISA VITRUCELL, LHOTSKÝ, ZDENĚK LHOTSKÝ, 2010
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W czeskim wytwórstwie szkła innowacja nigdy nie była pustym pojęciem – przykładem
na to może być znana na całym świecie technika rzeźbienia w stapianym szkle, która jest
czeskim wynalazkiem. Zdeněk Lhotský prowadzi studio, w którym opracował specjalną
metodę stapiania szkła w formie – VITRUCELL. Firma oferuje własną oryginalnie zaprojektowaną serię przedmiotów, do których produkcji stosuje się wiele różnych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych technik obróbki szkła.
www.lhotsky.cz

TRIPLEX, ČESKÝ PORCELÁN, DUBÍ JIŘÍ PELCL, 2009
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Fabryka porcelany w Dubí nie ogranicza się do tradycyjnego wzoru z niebieską cebulką, który uczynił ją sławną, ale poszukuje także nowych technologicznych i artystycznych
rozwiązań. Do takich należą projekty, których autorem jest Jiří Pelcl. Jego prace zdobyły
już wiele nagród w Czechach i innych krajach. Najbardziej znany jest zestaw porcelany
hotelowej Bohemia oraz nowoczesny zestaw do kawy Triplex.
www.cesky.porcelan.cz

ZEGAREK CYLINDER, PRIM, OLGOJ CHORCHOJ, 2009
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MODEL WYWROTKI TATRA T 148, DINO TOYS, 1973
Tatra 148 jest jedną z najlepiej sprzedających się zabawek lat 80., która wróciła na rynek
w 2014 roku za sprawą Dino Toys. Tatra 148 jest dużą, solidną plastikową ciężarówką z szerokim nadwoziem wyposażoną w system bezpieczeństwa, który zapobiega przewracaniu
się. Co ciekawe, może unieść ładunek do 100 kg. Ciężarówka występuje w ośmiu różnych
odcieniach, ale oryginalny pomarańczowy kolor wciąż pozostaje najpopularniejszy.
www.mojetatra.cz

Pierwsze wazony tego artysty powstały w 1969 roku – masywne, wykonane z dmuchanego szkła, pomysłowo odlane tak, by można lepiej było przyjrzeć się materiałowi. W 1970
roku Jelínek zdobył za nie złoty medal Staatspreis w Bawarii. Aktualnie produkowana seria
wazonów odkrywa wewnętrzny, poetycki świat kryształu, pełen niezwykłych historii, kolorów i emocji.
www.moser.cz

FORMA DO PIECZENIA CIASTA , KŘEHKÝ, VRATISLAV ŠOTOLA

WAZON, DESIGN DESNÁ-PRECIOSA ORNELA, VÁCLAV HANUŠ, 1966
Aby uczcić 170. rocznicę powstania huty szkła Polubný (dziś Preciosa Ornela) w miejscowości Desná, wypuszczono limitowaną serię „wazonów-drzew”, które były ogromnie
popularne od lat 50. do 70. XX wieku. Składa się ona z wyjątkowo ciekawych projektów
Václava Hanuša, który pracował dla byłej huty szkła w Jabloncu i znany był z umiejętności
doskonałego łączenia sztuki i techniki w swoich pracach. Potrafił wszelkie niedoskonałości
szkła w swych wazonach przedstawić tak, by wydawało się, że właśnie taki był zamierzony
efekt. Jego ulubionymi kolorami był zielony i niebieski.
www.design-desna.cz

Czechy znane są ze swej długoletniej tradycji wytwarzania porcelany. Dziś największym
wytwórcą porcelany w kraju jest firma Thun. Najważniejszymi pozycjami katalogu produktów firmy w dziale twardej porcelany są przedmioty do użytku hotelowego, domowego,
a także wykonywane na zamówienie dużych międzynarodowych sieci supermarketów.
Firma przykłada dziś wielką wagę do tradycji, funkcjonalizmu i nowoczesnej estetyki. Najbardziej popularna i najlepiej sprzedająca się linia produktów to serwis obiadowy Leon,
którego twórcą jest rzeźbiarz akademicki Jiří Laštovička. Tradycyjne wyroby porcelanowe
marki Thun są stale uzupełniane o nowoczesne kształty i wzory.
www.thun.cz

WAZON, MOSER, VLADIMÍR JELÍNEK, 1969

KOMPLET SZKLANEK Z KARAFKĄ, MODERNISTA, ADOLF MATURA, 1960

FAVORIT, ROWER, F1 CLASSIC, reedycje 2017
Produkcja rowerów Favorit rozpoczęła się w latach 50. XX wieku. Mechanicy F. Hašek
i F. Pospíšil oraz profesjonalny kolarz J. Cihlář nadzorowali produkcję pierwszych rowerów
wyścigowych pod marka F1S. Logo oraz czcionkę zaprojektował F. Freiwillig. Rower Favorit F1 ma klasyczny wygląd – skórzane siedzenie i uchwyty, hamulce obręczowe i metaliczne komponenty. W najnowszej edycji zastosowano nowe węglowe i tytanowe materiały.
Model F1 Classic wszedł na rynek z okazji setnej rocznicy powstania Czechosłowacji.

„Czaple” to figurka, w której w latach 50. ubiegłego wieku Jaroslav Ježek starał się
uchwycić istotę i naturę przedstawianych zwierząt w uproszczonej formie pozbawionej
detali. Czaple odniosły zasłużony sukces na 12. Triennale w Mediolanie w 1960 roku.
Te znakomite abstrakcyjne figurki przywodzą na myśl lot ptaka i wyrażają wiele emocji.
Dzięki doskonałemu rzemiosłu artysty każdy ptak ma odrobinę inny kształt i pozę. Na
Wystawie Expo 58 fabryka porcelany z Duchcova sygnowana marką Royal Dux zdobyła
złoty medal, wystawiając inną kolekcję, którą również zaprojektował Jaroslav Ježek: „Klacz
i ogiery”.

Tradycyjne zegarki na rękę czeskiej marki PRIM produkowane są już od 60 lat. ELTON hodinářská jest jedną z niewielu firm, które wciąż wytwarzają zegarki mechaniczne. Firma
regularnie wzbogaca swój katalog produktów o nowoczesne, dizajnerskie egzemplarze.
Studio Olgoj Chorchoj zaprojektowało serię zegarków wieczorowych Cylinder dla linii
ARTEU. Inspiracją dla projektantów stała się technologia przemysłowa obróbki materiałów twardych. Zastosowali w swym projekcie różne technologie, między innymi galwanoplastykę, co pozwoliło im wymodelować rzeźbę tarczy oraz stworzyć nietypowo ukształtowane wskazówki. Tarczę zegarka zaprojektował Jiří Karásek ze Studia Marvil.
www.prim.cz

WAZON WATERPROOF, QUBUS, MAXIM VELČOVSKÝ, 2003

33.

Waterproof to stylowy porcelanowy wazon znajdujący się na granicy sztuki i użytkowości.
Maxim Velčovský igra tu z funkcją przedmiotu – zamienia kalosze, których zadaniem jest
ochrona stopy przed wodą, w obiekt, do którego wlewa się wodę. Wazony Waterproof
stały się już ikoną czeskiego dizajnu. Powstało też kilka edycji limitowanych.
www.qubus.cz

DRINKING SET FRANTIŠEK VÍZNER, BOMMA, FRANTIŠEK VÍZNER, 2010

34.

KRZESŁO 14, TON, 1861

Zestaw szklanych naczyń do picia zaprojektowany przez wybitnego artystę Františka
Víznera znajduje się w stałych zbiorach prestiżowego Muzeum Sztuki i Dizajnu w Nowym
Jorku. Sam artysta należy do 10 najbardziej wpływowych projektantów szkła na świecie.
Kolekcja nosząca jego imię była ostatnią, którą stworzył przed śmiercią dla czeskiej firmy
BOMMA, która produkuje wysokiej jakości naczynia szklane wyróżniające się perfekcyjnym technicznie wykonaniem.

1.

www.bomma.cz

KOMPLET KIELISZKÓW „SPLENDID”, MOSER, LEO MOSER, 1911

FROZEN, LASVIT, MAXIM VELČOVSKÝ, 2015

35.

2.

Inspiracją dla kolekcji Frozen stała się przemiana wody w lód. Proces ten jest bardzo podobny do pracy w zakładzie produkującym szkło. Velčovský pozwala szkłu wylać się poza
metalową formę, chcąc wykorzystać jego naturalne właściwości. Każdy wytworzony przez
niego przedmiot nosi śladu tego procesu, przez co jest niepowtarzalny. Velčovský inspirował się fragmentami lodu stworzony przez naturę i pozwolił na to, by naturalna przypadkowość znalazła miejsce w jego twórczości. Twórcy szkła wiedzą, że ich materiał zawsze
zastyga w pewnym momencie i tylko ci najzdolniejsi są w stanie utworzyć naprawdę wyjątkowe kształty. Ta idea znalazła swoje odbicie w miskach i wiaderkach na lód Frozen.

HÄNDE HOCH, QUBUS, JAKUB BERDYCH KARPELIS, 2016

3.

Twórca tej kolekcji, zainspirowany światem klaunów oraz ulicznych magików, postanowił
zabawić się motywem ludzkiej dłoni, która stała się metaforycznym ucieleśnieniem pewnych funkcji – tacą, lustrem, świecznikiem i lampą. Biała porcelana elegancko łączy się
z precyzyjnie wykonanymi mosiężnymi elementami.
www.qubus.cz

KUFLE DLA PILSNER URQUELL, PILSNER URQUELL, RONY PLESL, 2013
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Splendid, czyli złocony komplet kieliszków z bezołowiowego szkła kryształowego, jest
jednym z najbardziej znanych zestawów szkła stołowego wyprodukowanych w fabryce szkła Moser. W okresie międzywojennym była to oficjalna zastawa czechosłowackich
prezydentów w Zamku Praskim – co więcej, wciąż jest w użyciu. W 1947 roku prezydent
Edvard Beneš podarował komplet kieliszków Splendid królowej Elżbiecie II w prezencie
ślubnym. Wielu przywódców państw, kierowników rządów, wysłanników dyplomatycznych i innych prominentów na całym świecie posiada własny komplet Splendid.

ZATRZASK/NAPA, KOH-I-NOOR WALDES, JINDŘICH WALDES, 1903
MISS KIN, FRANTIŠEK KUPKA, 1912

www.lasvit.cz
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Od czasu pierwszej publicznej prezentacji w 1859 roku sprzedano ponad 80 milionów
sztuk krzesła numer 14. Na jego ikoniczny kształt składa się sześć ręcznie wyginanych elementow z drewna bukowego, dwie śruby i dziesięć wkrętów. Dzięki lekkości, dobrej cenie
i legendarnej już trwałości szybko znalazło swoje miejsce w wiedeńskich kawiarniach, zyskując miano „kawiarnianego krzesła“.

W 1903 roku Jindřich Waldes opatentował zatrzask typu napa – rodzaj zapięcia, które nie
wymaga szycia ani robienia dziurki na guzik. Nadał mu nazwę Koh-I-Noor, tak jak największy diament świata. Według ówczesnych reklam zatrzaski Waldesa sprawiały, że ubrania są
mocno zapięte i doskonale dopasowane. Marketingowym sukcesem firmy było logo „Miss
KIN”, przedstawiające młodą kobietę z zatrzaskiem w oku. Zaprojektował je František Kupka, słynny malarz abstrakcjonistyczny. Ostateczną wersję logo w oparciu o obraz Kupki
stworzył Vojtěch Preissig. W latach 20. XX wieku przedmioty wyprodukowane przez firmę
Koh-I-Noor stanowiły połowę światowej produkcji metalowych zapięć do ubrań. Czeska
firma prosperuje po dziś dzień.

KRZESŁO, MODERNISTA, VLASTISLAV HOFMAN, 1911

W 2013 roku Rony Plesl zaprojektował nowy kształt kufli do piwa dla marki Pilsner Urquell. Ich nowy wygląd nawiązuje do cech charakterystycznych poprzedniego wzoru. Kufle
są niezwykle praktyczne nie tylko dla pracowników gastronomii, ale przede wszystkim
dla użytkowników. Mają ergonomiczny kształt, łatwo się je trzyma i przenosi. Promieniste wcięcia sprawiają, że tekstura szkła jest jeszcze bardziej przyjemna, a piwo atrakcyjnie
migocze.

4.

Vlastislav Hofman zaprojektował to krzesło dla rzeźbiarza Josefa Mařatki. Jego surowy na
pierwszy rzut oka wygląd łagodzą detale ukośnych powierzchni krawędzi nóg oraz trójkątna fornirowana okleina. To dzieło sztuki jest jednym z mebli wybranych do wyposażenia odnowionej sali ślubów w Ratuszu Staromiejskim w Pradze.
www.modernista.cz

www.pilsner-urquell.cz

SZKATUŁKA „KRYSTAL” , MODERNISTA, PAVEL JANÁK,1911

5.

Nie ma przedmiotu, który lepiej oddawałby wczesne kubistyczne dzieła architekta Pavla
Janáka niż to stylizowane pudełko w kształcie kryształu. Janák postrzegał jego ukośną
powierzchnię jako element artystycznej transformacji, uduchowienia martwej materii, zakłócenia tradycyjnego ładu i racjonalnego zharmonizowania poziomych i pionowych linii.

WAZONY Z CZARNYMI LINIAMI, MODERNISTA, PAVEL JANÁK, 1911

6.

Wazony Janáka z 1911 roku to przykład dizajnu najwyższej klasy – dwa kształty, trzy rozmiary i pięć rodzajów dekoracji. Ich eleganckie wypukłe i wklęsłe łuki ozdobione prostymi
czarnymi lub złotymi liniami wyglądają tak nowocześnie, że ciężko uwierzyć, iż zostały
zaprojektowane przeszło 100 lat temu.

FOTEL H70, MODERNISTA, JINDŘICH HALABALA, 1931

7.

Dziś oryginalne produkty UP są przedmiotem ogromnego zainteresowania kolekcjonerów w Czechach i w innych krajach. Najbardziej pożądanymi przedmiotami jest seria foteli
o bardzo nowoczesnym kształcie, z okalającymi boki oparciami wykonanymi z giętego
drewna. W latach 30. ubiegłego wieku linia foteli H70 była jednym z najlepiej sprzedających się produktów firmy, a jej ogromna popularność nie maleje i w dzisiejszych czasach.

ZAPAŁKI KUCHENNE SOLO DZ 240, SOLO SIRKÁRNA, FABRYKA ZAPAŁEK

8.

Zapałki Solo produkowane w miejscowości Sušice w południowych Czechach są znane
na całym świecie. Produkcja zapałek w tej miejscowości ma długą tradycję: na początku
lat 20. XX wieku oryginalna fabryka zamieniła się w wielki koncern pod nazwą Solo – dziś
Solo jest tylko znakiem towarowym. Wytwarzane tam zapałki stały się znane dzięki popularnemu projektowi graficznemu przedstawiającemu fajkę, różę, nożyczki i klucz – jest to
zarazem najstarszy znak towarowy z 1895 roku. W 1984 roku oryginalne drewniane pudełka zostały wyparte przez papierowe opakowania. Ciekawostką jest fakt, że pudełka do
zapałek odegrały dużą rolę w powstaniu zabawkowych samochodzików Matchbox. Pomysł, by opakować je w pudełka przypominające te do zapałek, narodził się w 1952 roku.
Za model posłużyło pudełko Norvic wyprodukowane właśnie w fabryce zapałek Solo.
www.solo.cz

SŁOŃ, MODERNISTA, LADISLAV SUTNAR, 1930

Zamek Cieszyn,
ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn,
tel. +48 33 851 08 21,
www.zamekcieszyn.pl

9.

Ręcznie robione i malowane figurki Ladislava Sutnara idealnie odzwierciedlają jego koncepcję nowoczesnej zabawki – łączącej nowe metody nauczania, sztukę abstrakcyjną oraz
początkowe założenie, czyli niedrogi sposób produkcji.

