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KUBISMUS
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Jeden z prvních proudů evropské 
avantgardy, který se v českém 
prostředí pregnantně rozvinul 
i v oblasti užitkových předmětů, 
interiéru a architektury, nesl 
v době svého vzniku univerzální 
označení „nové umění“. Termín 
kubismus, pod kterým je dnes 
tento radikální ideový a formální 
přerod moderního umění 
všeobecně známý, se s českou 
produkcí začal spojovat mnohem 
později.1 Označení ex post, 
navozené silnou názorovou dife-
renciací hlavních protagonistů 
i ambivalentním přijetím fran-
couzského kubismu, vedlo k vág-
nímu vymezení termínu. Ten se 
často, a nejen v hodnocení desig-
nu předmětů, omezoval na určení 
vnějších formálních znaků. Avšak 
právě v případě kubismu se ideo-
vé pozadí, formulované nebývale 
hojnou produkcí teoretických 
statí, dotýkalo široké oblasti 
umění, jehož byl design integrální 
součástí, a otevíralo otázky obec-
ných principů umělecké tvorby. 
Zdaleka tak nešlo jen o tvarovou 
příslušnost, byť přenesené vnější 
znaky později převážily a byly 
aplikovány zcela volně, s vyústě-
ním do ryze dekorativních podob. 
Hojná míra živoucích kubistic-
kých reminiscencí v tvorbě řady 

českých autorů dala vzniknout 
nesčetným modifikacím či 
revivalům tohoto stylu. Klíčové 
je však ideové propojení volného 
a užitého umění, které vyvřelo 
z uměleckého a teoretického 
kvasu mezi lety 1911 a 1914. Tato 
léta patří v historii českého mo-
derního umění k nejvýznamněj-
ším zlomovým mezníkům, kdy se 
v relativně krátkém čase formují 
a krystalizují nejen teoretické 
koncepce předznamenávající 
orientaci českého umění takřka 
celé první poloviny 20. století, ale 
v první řadě tvůrčí identita „pio-
nýrů“ české avantgardy a jejich 
názorové postoje. 
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PRINCIPY NOVÉHO UMĚNÍ: 
DUCHOVNÍ PŘEMÁHÁNÍ HMOTY

Architekti a designéři Pavel Janák, Josef Gočár, Vlastislav Hofman a Josef Chochol spolu 
s grafikem a interiérovým designérem Františkem Kyselou se na poli užitého umění aktiv-
ně zapojili do obrodných snah o nové umění, které tehdy prosazovalo jádro Skupiny vý-
tvarných umělců v čele s malířem Emilem Fillou.2 Svým dílem se postarali jak o rozvinutí 
dobově aktuálních myšlenek o principu umělecké tvorby (zejména Janák), tak především 
o jejich aplikaci v široké oblasti architektury a užitého umění. Uplatnění charakteristic-
kého lomeného tvarosloví vedlo k hodnocení českého kubismu jako stylu, tj. v tradičním 
pojetí jako homogenního proudu s jednotnými formálními znaky typickými pro všechny 
oblasti umělecké tvorby. Stalo se z něj klišé, z historického odstupu pochopitelné, ne už 
tak z pozic samotných tvůrců „nového umění“. Těm šlo skutečně o hledání nové cesty, jejíž 
obzor, dosud vytyčený sérií „-ismů“ (odtud i pejorativně chápané označení kubismus),3 
bylo nutné překročit tak, aby umění odpovídalo svému poslání v  moderní době. Podle 
Janáka není účelem umění estetizovat život – umění totiž existuje samo pro sebe a vytváří 
nové formy, zbavené náhodnosti jevového světa.4 Umělecký záměr byl chápán jako vý-
tvarné překonávání hmoty, jako proces jejího oduševnění. Formotvorné úsilí směřovalo 
k abstrakci jako základu uměleckého stylu (v návaznosti na teoretické úvahy Wilhelma 
Worringera). Cílem tvorby se stala, řečeno slovy V. V. Štecha, „nová ideálnost umění, nová 
neskutečnost, důrazněji a vědomě neodvislá od přímého vzhledu jevů…“.5 Namísto nápo-
doby přírody „odvažuje se dnešní výtvarnictví volného tvaru, volného pohybu, neseného 
formou z přírody nepřijatou, ale vytvořenou volně pod logikou a zákony branými přede-
vším z vnitřní organisace sama díla.“6 Umění je pojato jako nejvyšší stupeň života, jako 
osvobození od  vazeb hmotného světa, variability jevů i  proměnlivosti lidských emocí, 
umožňující artikulovat duchovní potřeby doby.

K hledání formálních výtvarných způsobů, jak ideje nového umění zpředmětnit, při-
spělo svými impulzy více faktorů: především výzkum vizuální percepce elementárních 
linií a  tvarů (práce Theodora Lippse), obdiv k  jednoduchým neoklasicistním formám, 
komplexní chápání kultury, v jejímž diskursu bylo etablováno primitivní umění, a také 
dosavadní vývoj evropského malířství. Východiskem, uplatňovaným nejdůsledněji v ma-
lířství, se stala abstrakce a syntéza. Důraz na propojení optického vnímání s haptickým 
orientoval formotvorné úsilí k elementarizaci forem a koncentraci jejich výrazového účin-
ku. Tyto formy poukazovaly nejen k prostorovým a plastickým představám, ale k ústroj-
ným silovým strukturám celku. Plochy podle teoretiků Skupiny nemají jen vlastnosti 
povrchu, ale jsou „představitelem umělého přenesení všech výtvarných hodnot, prostoru, 
objemů, všech sil a energií…“7 Takto podaný syntetický obraz simultánních vizuálních 
reprezentací „nekryje se nikdy s optickým ani zkušenostním názorem, neboť každá umě-
lecká soustava vzdaluje se pravdy empirické a naturalistické.“8

Zkušenost s primitivním uměním, u kterého byly právě tyto kvality rozeznány, výraz-
ně přispěla k novým kompozičním řešením, a to nejprve ve francouzské malbě Picassova 
okruhu, jejím prostřednictvím pak v dosahu jejího vlivu. Ve snaze o syntézu byly však 
primitivní umění a  jeho principy chápány jen jako prostředek, „jak přiblížiti se nejvíce 
posledním elementárním možnostem v účinu“,9 a dobové výsledky této snahy jako pře-
chodný krok, „… než bude nové a rozhodující slovo budoucnosti vysloveno.“10 Obdobně byl 
diskutován i potenciál lidového umění, který se sice pro další vývoj zdál být nevýznam-
ný,11 nicméně své místo v kubistickém repertoáru výzdobných prvků našel přinejmenším 
charakteristický florální stylizovaný dekor. Diskuse o  principech tvorby nebraly konce 
a na stránkách Uměleckého měsíčníku, názorové platformy Skupiny, se průběžně objevova-
ly další a často zcela protichůdné příspěvky. Třebaže Vlastislav Hofman věcně vystihl stav 
dosavadních výsledků hledání „formového výrazu zákonného, všeobecného a typického“ 
jako nepříliš konkrétní,12 alespoň ke zdání jisté shody mezi protagonisty Skupiny došlo. 
Jejich výrazové prostředky začaly postupně získávat charakteristickou podobu lomených 
tvarů, izolovaných úseků a dezintegrovaných ploch. 

PAVEL JANÁK 
ŽIDLE ZE SOUBORU PRO HISTORIKA 
JOSEFA BOROVIČKU, 1912 
provedení Pražské umělecké dílny 
dubové dřevo, mořené ořechové dřevo, v. 95 cm 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

 

Forma kubistického nábytku vycházela 
z úsilí o výtvarné přehodnocení 
a spiritualizaci hmoty. Nábytek 
měl charakter skulptur, bez ohledu 
na tektonickou logiku a obvyklé postupy 
truhlářské práce, a jako výslovně umělecké 
dílo byl také již v této době vnímán.
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LOMENÉ FORMY

V oblasti užitého umění nenastala změna výrazových prostředků tak razantně jako v ma-
lířství – lomené formy se tu postupně vyvíjely jako logický článek v kontinuitě vývoje 
geometrického secesního stylu, ať již mělo jejich rozvinutí jakékoliv motivace. Součas-
ně ovšem platí, že by nikdy nemohly dosáhnout tak radikálních podob, pokud by byla 
respektována primární užitná funkce. Nejdiskutovanějším a  nejzávažnějším oborem 
designu byla tehdy nábytková tvorba, a ta měla, stejně jako volné umění, smělé ambice 
vytvářet nové formy. Slovy Vlastislava Hofmana, který diskusi o nábytku v Uměleckém 
měsíčníku zahájil, moderní vůle formové prostředky omezuje, ale o to více klade důraz 
na formovou logiku. Proto „pracuje-li se již na nových formách nábytkových, je nutno 
omeziti se na  jistý smysl hladkosti a čistoty, jež, jakožto obecný předpoklad, je vlastní 
všem užitkovým předmětům moderní doby. Smyslem práce je úmysl uplatniti předem 
určené rhytmické řešení ve  smyslu komposice…“13 Toto krédo bezpochyby naplnily 
již předchozí Hofmanovy návrhy jednotně koncipovaných souborů z  roku 1909, které 
byly formovány zkosením tvaru a použitím polygonálních prvků. Jeho první nábytko-
vé realizace z  let 1910–1911 (nábytek z  ořechového dřeva pro pánský pokoj) jsou zcela 
oproštěny od  jakékoliv plastické dekorace a  maximálně využívají působivosti čistého 
tvaru, jehož účinek umocňuje hladký leštěný povrch. Tvarově revoluční a  mimořádně 
invenčně řešený soubor nábytku pro sochaře Josefa Mařatku z let 1911–1912 však už před-
stavuje nový způsob konstrukce, který popíral tradiční systém, komponující nábytkové 
kusy z  jednotlivých ústrojných prvků.14 Téměř sochařský přístup k hmotě a  integrální 
propojení všech částí nábytku tu vytváří monumentální dojem jednolitosti. Masivní 
dojem Hofman úspěšně vizuálně odlehčil rafinovaným dýhováním, využívajícím přiro-
zených vlastností materiálu tak, že letokruhy dřeva dotvářejí tvarovou skladbu. Obdobně 

VLASTISLAV HOFMAN
KÁVOVÝ SOUBOR, 1913–1914
výroba Graniton, Rydl & Thon, Svijany-Podolí
měkká kamenina, krémová glazura bez dekoru, 
v. konvice 17, 5 cm
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

VLASTISLAV HOFMAN
ŽIDLE ZE SOUBORU PRO SOCHAŘE 
JOSEFA MAŘATKU, 1911–1912
provedení Pražské umělecké dílny
černě mořené dubové dřevo, 
barvená kůže, v. 91,5 cm
Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze

JOSEF GOČÁR
SKLENÍK ZE SOUBORU NÁBYTKU 
DO VLASTNÍ JÍDELNY, 1912
provedení Pražské umělecké dílny
hnědočerveně mořené dubové dřevo, 193 × 110 × 60 cm
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
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sochařským způsobem dobývá tvar z pomyslných kvádrů Josef 
Chochol, jak dokládá vybavení pro Anglický klub v  Obecním 
domě z roku 1911 a jeho replika pro odlévače Františka Bartáka. 
V  jednom z nemnoha dokladů Chocholovy nábytkové tvorby je 
potlačena tradiční článková konstrukce do té míry, že v případě 
křesel a stolů Chochol nechává zaznít plný tvar až na zem, bez ob-
vyklého odlehčení podnožím.15 Pro umožnění manipulace jsou 
těžké okosené korpusy osazeny drobnými kuličkami, na kterých 
spočívají.

Proměnou postupně procházela tvorba dalších protagonistů 
kubistického designu, jak ukazují práce reprodukované v Umě-
leckém měsíčníku. Gočárův nábytek pro zasedací síň Staroměst-
ské radnice, včetně úpravy jejího interiéru a  dalšího vybavení, 
představuje ucelený soubor reprezentativního rázu a  jednodu-
chých forem. Výrazové prostředky nábytku sice byly redukovány 
na hladký povrch, ale rytmizovány lineárním členěním na ob-
délná či čtvercová pole výplní a tento motiv se opakuje i na kober-
ci a dalších prvcích interiéru. Obdobné řešení se zdůrazněným 
ideálním geometrickým tvarem (čtvercem a případně kruhem) se 
významně uplatnilo i na Gočárově stavbě Wenkeova obchodní-
ho domu v Jaroměři, ale také na interiéru divadla v Hradci Králo-
vé, upraveném Františkem Kyselou. V této přechodné etapě byla 
ještě patrná vazba na předchozí vývoj, kterému dominoval vliv 
vídeňské geometrické secese.16 Tento vliv zůstával patrný ještě 
dlouho po jasném (a programovém) obratu směrem k francouz-
ským vzorům, jako např. v  Hofmanově keramickém kávovém 
a čajovém souboru dekorovaném ortogonální sítí (1911), podobně 
v jeho skleněném likérovém souboru (1911) nebo na obálce prv-
ního ročníku Uměleckého měsíčníku Františka Kysely. Její statická 
forma, uzavřená do  polí vyplněných dekorem, kontrastovala 
s radikálním názorovým obsahem i otevřenou strukturou časo-
pisu, směle kombinujícího různé literární žánry – teorii umění, 
esejistiku i žurnalistickou kritiku – a zabírajícího širokou oblast 
výtvarného umění, literatury, hudby, divadla a filosofie. Podob-
ně střízlivé byly i první nábytkové realizace Pavla Janáka, dato-
vané do let 1909–1910. Posun k podstatně odvážnějším řešením 
nábytkových souborů dokládá vybavení ložnice a pracovny pro 
Josefa Borovičku z let 1911–1912.17 Židle z tohoto souboru se staly 
svou expresivní formou s  ostrými úhly a  výrazně zalomenými 
nohami ikonou českého kubistického nábytku a  představují 
krajní meze konstrukčních možností, za  které už bez omezení 
funkčnosti nelze jít.

JOSEF CHOCHOL
NÁBYTEK PRO ANGLICKÝ KLUB V PRAZE, 1910–1911
černě mořené dubové dřevo, čalounění (nepůvodní), 
v. křesla 110 cm
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

 

Sedací souprava má záměrně potlačené 
konstrukční členění tak, aby působila 
„souhrnným účinem“, a budí dojem sochařsky 
opracovaného monolitu. Ne náhodou 
připomíná gotická katedrální křesla a odkazuje 
tím k širokým inspiračním zdrojům kubistů, 
kteří gotiku obdivovali i při svých častých 
pařížských pobytech.

PAVEL JANÁK
PSACÍ STŮL PRO HISTORIKA 

JOSEFA BOROVIČKU, 1911–1912
provedení Pražské umělecké dílny

tmavě mořený leštěný dub, s bílými výplněmi, 
78 × 160 × 78 cm

Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

 

Povrchovou úpravou lakováním v hnědé 
a bílé barvě poukazuje psací stůl 

z Borovičkovy pracovny ještě k vídeňské 
tvorbě. Jeho tvarové řešení s dynamickým 

prolomením stěn však již dává tušit zásadní 
proměnu, k níž Janák radikálně dospívá 

v tvaru proslulých židlí ze stejného souboru.
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Ideálním médiem pro experimentování s  tvarovými variacemi se nejen pro Janáka 
stala keramika. Názorně to dokládají funkčně i tvarově odlišné typy souborů, které byly 
realizovány podle Janákových návrhů v roce 1911. Zatímco nápojový soubor s kuličkový-
mi oušky a cik-cak vzorem nevykazuje přísnou jednotu formy a dekoru, v souborech dóz 
a  především váz Janák redukoval výzdobný systém tak, aby funkčně propojil modelaci 
a prostorové vztahy předmětu. V případě početného souboru váz (celkem sedmnáct tvarů) 
vytvořil díky omezené barevnosti (bílá, černá, zlatá) a trojici výškových úrovní variabilně 
doplňovatelnou sérii a  naznačil tak budoucí vývoj standardizované designové produk-
ce.18 Kompozičně odvážnější a  pravověrněji následující kubistické ideje jsou keramické 
práce Vlastislava Hofmana. I pro něj byla keramika v podstatě epizodou, byť na jejím poli 
dosáhl výjimečných výsledků. Čajové a kávové soubory z let 1911–1913 prozrazují, jak ne-
konvenčně Hofman přistupoval k  řešení těchto tradičních typů. Teprve však jeho vázy 
z  těsně předválečné doby, tvořené průnikem geometrických těles, představují výsledky 
soustředěného studia tvarových zákonitostí a možností jejich uměleckého přehodnocení 
(obdobně tomu bylo u několika váz Jaroslava Horejce z roku 1911). Tyto keramické práce se 
spolu s Janákovou dózou ve tvaru krystalu staly ikonami českého kubistického designu.

Janák, Horejc i Hofman uplatnili své návrhy na keramiku ve sdružení Artěl, jehož byli 
členy, které je nechalo realizovat firmou Graniton, Rydl & Thon ve  Svijanech-Podolí.19 
V rámci Artělu patřilo toto keramické zboží k nejlepšímu, co zde bylo před první světo-
vou válkou ke koupení. Keramice byl nejen díky Janákovi a Hofmanovi přiznán v okruhu 
kubisticky orientovaných autorů historicky mimořádný význam, a to předně proto, že po-
skytovala nekonečné a technicky podstatně snazší možnosti ověřování tvarových inovací 
než jinak prioritní obor kubistického designu – nábytková tvorba. 

PAVEL JANÁK
DÓZY, 1911
navrženo pro Artěl
výroba Graniton, Rydl & Thon, Svijany-Podolí
měkká kamenina s glazurou, v. 8 a 12 cm
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
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VLASTISLAV HOFMAN
VÁZA HRANĚNÁ, 1912–1914
výroba Graniton, Rydl & Thon, Svijany-Podolí
měkká kamenina s glazurou, v. 38 cm
Nadace českého kubismu
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JAROSLAV HOREJC
VÁZA KUŽELOVITÁ, 1911
výroba Graniton, Rydl & Thon, Svijany-Podolí
měkká kamenina s glazurou, v. 23 cm
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

VLASTISLAV HOFMAN
VÁZA, 1912–1914
výroba Graniton, Rydl & Thon, Svijany-Podolí
měkká kamenina s glazurou, v. 33,7 cm
Nadace českého kubismu 

 

Kubistické směřování k abstrakci nemělo 
být jen očistou od všeho nepodstatného 
a zbytečného, jak tomu bylo v tvorbě 
předchozí dekády. Hlavním cílem byla 
duchovní (výtvarná) transformace 
materiálního světa a jeho uvedení 
do pohybu. Expresivní napětí hybných 
sil ztvárnily i unikátní Hofmanovy práce 
v keramice.
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