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NOVÁ	  VÝSTAVA	  V	  GALERII	  CZECHDESIGN	  NÁS	  UVEDE	  DO	  VÝVOJE	  
TYPOGRAFIE	  FILMOVÝCH	  TITULKŮ	  
	  
Mezi	  lety	  1945—1993	  bylo	  v	  Československu	  natočeno	  více	  než	  1600	  filmů,	  ale	  je	  známo	  
pouze	  37	  jmen	  návrhářů	  výtvarné	  podoby	  titulků.	  Proč	  tomu	  tak	  je?	  Kdo	  byli	  tito	  návrháři?	  
Nahlédněte	  společně	  se	  studentkou	  UMPRUM	  a	  autorkou	  projektu	  Andreou	  Vacovskou	  do	  
vývoje	  typografické	  tvorby	  v	  úvodních	  titulcích	  československých	  hraných	  filmů. Výstava	  
„Typografie	  filmových	  titulků“	  startuje	  v	  GALERII	  CZECHDESIGN	  20.	  června	  2016,	  k	  vidění	  
bude	  až	  do	  poloviny	  července	  2016.	  Srdečně	  zveme	  na	  křest	  stejnojmenné	  publikace	  v	  den	  
vernisáže	  20.	  června	  od	  19	  hod.	  
	  
TITULKY	  V	  ČESKOSLOVENSKÉM	  HRANÉM	  FILMU:	  HRAVÉ	  I	  VÁGNÍ	  
Jakou	  podobu	  měly	  filmové	  titulky	  v	  období	  mezi	  lety	  1945—1993,	  kdy	  byla	  tuzemská	  
kinematografie	  znárodněna?	  Jaké	  technologie	  se	  k	  výrobě	  titulků	  používaly?	  Kdo	  byli	  
designéři	  titulků	  v	  tomto	  období?	  
Úvodní	  titulky	  v	  československých	  filmech	  prošly	  od	  roku	  1945	  velkou	  proměnou.	  Během	  
čtyřiceti	  osmi	  let	  je	  navrhovali	  nejen	  slavní	  výtvarníci,	  ale	  především	  běžní	  zaměstnanci	  
barrandovských	  studií.	  V	  titulkové	  tvorbě	  se	  tak	  střídaly	  více	  i	  méně	  kreativní	  přístupy,	  
kvalitní	  tvorba	  se	  mísila	  s	  průměrnou	  a	  výtvarná	  úroveň	  typografie	  titulků	  nebyla	  nijak	  
konstantní.	  
	  
ROLE	  REŽISÉRŮ	  I	  TECHNICKÉ	  PODMÍNKY	  DOBY	  
Na	  podobu	  úvodních	  titulků	  měly	  ve	  většině	  případů	  velký	  vliv	  samotní	  režiséři	  filmů,	  kteří	  



rozhodovali	  o	  jejich	  výsledné	  podobě.	  Někteří	  z	  nich	  ke	  spolupráci	  zvali	  výtvarníky	  či	  grafické	  
designéry	  a	  díky	  jejich	  práci	  se	  podařilo	  vnést	  do	  tuzemské	  titulkové	  tvorby	  nové	  pohledy	  a	  
netradiční	  řešení.	  Zajímavé	  je,	  že	  jména	  návrhářů	  titulků	  se	  v	  titulkových	  listinách	  filmů	  
běžně	  neuváděla.	  	  
	  
Dnes	  již	  poměrně	  snadnému	  způsobu	  výroby	  titulků	  pomocí	  běžně	  dostupných	  softwarů	  
předcházelo	  období	  složitého	  procesu	  výroby.	  Nejdůležitějšími	  prostředky	  pro	  jejich	  výrobu	  
byla	  tři	  zařízení,	  která	  je	  možné	  na	  výstavě	  poznat	  –	  triková	  kopírka	  Oxberry,	  kondenzor	  
Neilson	  Hordell	  a	  později	  i	  malé	  fotosázecí	  zařízení	  Staromat.	  Unikátním	  prostředkem	  pro	  
sazbu	  titulků	  byla	  také	  plastická	  písmena,	  která	  hrála	  ve	  30.—50.	  letech	  ve	  výrobě	  titulků	  
významnou	  roli.	  Všechna	  tato	  zařízení,	  včetně	  plastických	  písmen	  se	  již	  dnes	  nevyužívají	  a	  
jsou	  nahrazena	  moderními	  technologiemi.	  	  
	  
KŘEST	  PUBLIKACE	  „Typografie	  filmových	  titulků“	  
Své	  mapování	  historie	  titulků	  československé	  kinematografie	  zpracovala	  Andrea	  Vacovská	  
v	  rámci	  diplomové	  práce	  v	  Ateliéru	  tvorby	  písma	  a	  typografie	  na	  pražské	  UMPRUM.	  Původní	  
školní	  práce	  s	  názvem	  „Titulky“	  byla	  v	  loňském	  roce	  vydána	  malým	  nákladem	  ateliérovým	  
nakladatelstvím	  Typo305.	  Nyní	  se	  publikace	  v	  rozšířeném	  vydání	  dočká	  oficiální	  distribuce	  a	  
bude	  vydána	  Nakladatelstvím	  UMPRUM	  v	  nákladu	  600	  kusů.	  Křest	  publikace	  bude	  součástí	  
vernisáže.	  
	  
PRO	  KOHO	  JE	  VÝSTAVA	  URČENA?	  
Na	  své	  si	  přijdou	  odborníci	  z	  oblasti	  tvorby	  písma,	  ale	  také	  široká	  veřejnost	  a	  milovníci	  české,	  
potažmo	  československé	  kinematografie.	  Výstava	  uvede	  široký	  pohled	  na	  obor	  tvorby	  
československých	  filmových	  titulků.	  Tedy	  nejen	  typografii	  do	  jisté	  míry	  odrážející	  atmosféru	  
doby,	  ale	  také	  technické	  prostředky,	  které	  se	  pro	  tvorbu	  filmových	  titulků	  používaly.	  
Návštěvníkovi	  budou	  představena	  písma	  specificky	  využívaná	  v	  titulkové	  tvorbě.	  Zároveň	  se	  
dozví,	  kteří	  tvůrci	  a	  návrháři	  se	  ve	  tvorbě	  titulků	  v	  místním	  měřítku	  prosadili	  a	  jaké	  byli	  jejich	  
realizace.	  
	  
VLASTNÍ	  PROJEKT	  ANDREY	  VACOVSKÉ	  
Výstava	  je	  součástí	  diplomové	  práce	  Andrey	  Vacovské	  v	  Ateliéru	  tvorby	  písma	  a	  typografie	  
na	  Vysoké	  škole	  umělecko-‐průmyslové	  v	  Praze.	  Koncepčně	  navazuje	  na	  obsah	  knihy	  
Typografie	  filmových	  titulků	  /	  Úvodní	  titulky	  v	  československém	  hraném	  filmu	  1945—
1993,	  která	  je	  vydána	  Nakladatelstvím	  UMPRUM,	  rovněž	  v	  rámci	  závěrečné	  studijní	  práce.	  
	  
„Zajímám	  se	  o	  filmy	  a	  typografie	  ve	  filmových	  titulcích	  je	  pro	  mne	  velmi	  výrazným	  a	  
výmluvným	  propojením	  s	  oborem	  mé	  profese.	  Ambicí	  tohoto	  projektu	  je	  vytvořit	  platformu	  
pro	  další	  mapování	  československé	  titulkové	  tvorby	  a	  při	  nejlepším	  otevřít	  diskuzi	  o	  tom,	  jak	  
důležitá	  je	  v	  tomto	  oboru	  spolupráce	  tvůrců	  filmů	  a	  grafických	  designérů.“	  poukazuje	  na	  svá	  
očekávání	  autorka	  projektu	  Andrea	  Vacovská.	  
	  
CZECHDESIGN	  
Organizace	  CZECHDESIGN	  již	  více	  než	  deset	  let	  razí	  cestu	  designu,	  který	  mění	  svět	  k	  lepšímu.	  
Vizí	  CZECHDESIGNu	  je	  nadchnout	  českou	  veřejnost	  i	  podniky	  pro	  design	  a	  být	  pro	  ně	  tou	  
nejkratší	  cestou	  k	  dobrému	  designu.	  GALERIE	  CZECHDESIGN	  je	  nezávislé	  místo	  českého	  
designu,	  přinášející	  českému	  publiku	  výstavy	  z	  Čech	  i	  zahraničí.	  	  



TYPOGRAFIE	  FILMOVÝCH	  TITULKŮ	  
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Kde:	  GALERII	  CZECHDESIGN,	  Vojtěšská	  3,	  Praha	  1	  
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Organizátoři:	  
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Partneři	  galerie:	  
Magistrát	  hl.m.	  Prahy,	  Městská	  část	  Praha	  1,	  Ministerstvo	  kultury,	  Státní	  fond	  kultury	  ČR,	  
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Za	  podporu	  celoroční	  výstavní	  činnosti	  GALERIE	  CZECHDESIGN	  děkujeme	  Magistrátu	  
hlavního	  města	  Prahy	  a	  Městské	  části	  Praha	  1.	  
	  
	  


