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ČESKÉ SKLO 
– FENOMÉN TRVAJÍCÍ NĚKOLIK STOLETÍ

Máloco nás proslavilo ve světě tak jako sklářská 
produkce. České sklo znají dokonce i lidé, kteří ani 
pořádně nevědí, kde se nachází Česká republika. 
Fascinace tímto magickým materiálem přetrvává 
v Čechách dlouhá století. Na jedné straně vhodné 
přírodní podmínky s dostatkem vody a dřeva, na 
straně druhé řemeslný um a technická zručnost 
sklářských mistrů, kteří si zkušenosti předávali 
z generace na generaci.
 Poprvé se z malé země uprostřed Evropy 
stala sklářská velmoc na konci 18. století, kdy 
jsme dali světu český křišťál. Opětovně naše sklo 
zazářilo na počátku 20. století. Tehdy jsme se 
dostali na výsluní především díky sklárně Lötz 
Witwe z Klášterského Mlýna, která si vydobyla 
pozici jednoho z nejúspěšnějších evropských 
výrobců secesního skla. Další přelomový okamžik 
v historii nejen českého skla přišel v 50. letech 
20. století. Tehdy začali podobu sklářské výroby 
ovlivňovat a spoluvytvářet výtvarní umělci. Zásadní 
posun nastal v samotném přístupu ke sklu. Sklo 
bylo povýšeno na materiál, z něhož lze vytvářet 
svébytná umělecká díla, podobně jako ze dřeva, 
bronzu, kamene. Dnes to vypadá jako samozřejmost, 
ale překonání této pomyslné hranice mezi užitým 
a volným uměním, bylo skutečně převratným 
počinem. 

ČESKÉ ATELIÉROVÉ SKLO 

Díky umělcům jako Stanislav Libenský, Jaroslava 
Brychtová, René Roubíček a jejich následovníkům, 
se české sklářství opět vyšvihlo na světovou 
špičku. Od konce padesátých let se začalo 
objevovat na mnoha mezinárodních výstavách 
a zahraniční sběratelé i odborná veřejnost zjistili, 
že je ve své kvalitě a výtvarném pojetí v podstatě 
bezkonkurenční. Takzvané české ateliérové sklo 
se od 60. let objevovalo na mnoha mezinárodních 
výstavách, do svých sbírek si jej pořizovaly věhlasné 
galerie a muzea po celém světě. Nejvíce příznivců si 
čeští skláři našli ve Spojených státech amerických, 
Japonsku a v západoevropských zemích. 

DOMA POPELKOU 

Úplně jinak se situace vyvíjela na domácí umělecké 
scéně. Tuzemské sbírkotvorné instituce sice 
pořizovaly do svého majetku díla českých sklářů, 
avšak ve většině případů nešlo o plnohodnotné 
akvizice, nýbrž o dary umělců. I pro soukromé 
sběratele zůstávalo sklo spíše Popelkou. Po 
sametové revoluci se přirozeně předpokládalo, že se 
trh s autorskou sklářskou tvorbou rozvine i u nás, 
vzniklo několik specializovaných galerií, avšak přes 
veškerou snahu se jim nepovedlo na trhu udržet. 
Sklo se do hledáčku širšího okruhu sběratelů 
a milovníků umění v České republice nepovedlo 
dostat.



VÝSTAVA ZA HRANOU SKLA 
V TANČÍCÍM DOMĚ – 2017

Jako odezva na tuto nepříznivou situaci byl v roce 
2016 založen neziskový spolek BLOK ČESKÉHO SKLA, 
který si primárně klade za cíl pozvedávat povědomí 
o fenoménu českého uměleckého skla a podporovat 
nastupující generace umělců v oboru. Již v roce 2017 
uspořádal za tímto účelem svou první výstavu Za hranou 
skla, která představila na jedné straně práce pětice 
sklářských výtvarníků z tzv. zlaté generace a vedle nich 
v přímé tvůrčí konfrontaci pět mladých výtvarníků z řad 
nejmladších umělců. Výstava trvala dva a půl měsíce, 
a za tu dobu ji navštívilo kolem 5 000 návštěvníků. Ve 
srovnání s průměrnou návštěvností výstav v České 
republice je to obrovské číslo, a nelze jinak než tento 
první počin Bloku považovat za velmi úspěšný. Nicméně 
s ohledem na místo instalace – Tančící dům, který je 
vyhledávaným místem turistů ze zahraničí, byla i tato 
výstava navštěvována především cizinci. 

VÝSTAVA TAJEMSTVÍ SKLA V BB CENTRU – 2018 

Jelikož jedním z cílů Bloku je probudit zájem 
o ateliérové sklo také na domácí scéně, rozhodli jsme 
se, že letos uspořádáme výstavu na místě, kde se 
potkávají lidé z mnoha zemí naší planety, kteří v České 
republice ale mnohdy dlouhodobě žijí a pracují, 
většinou se však jedná o občany České republiky.
 Prostory BB Centra nejsou standardní výstavní 
prostory a instalace plastik na místě tak rušném 

a určeném primárně k jinému účelu představovala 
mnohé výzvy a přinesla i určitá omezení. Vedla nás 
však snaha přiblížit se co nejvíce publiku, které si 
možná působivost a bohatost českého sklářského 
umění bude moci vychutnat vůbec poprvé.
 Z těchto důvodů jsme nevytvářeli složité 
kurátorské záměry, nelimitovali se konkrétní 
dobou, ani si neurčili žádné spojující téma. Volba 
autorů a děl se zjednodušila na základní kritérium, 
kterým je kvalita a dále co největší šíře použitých 
technik a celková různorodost přístupů autorů ke 
skleněné matérii. Na výstavě proto nechybí plastika 
malovaná zastoupená Bohumilem Eliášem st., který 
je možná jejím vůbec nejznámějším představitelem 
v celosvětovém měřítku, plastika foukaná z dílny 
Evy Fišerové; dále jsou k vidění plastiky broušené 
a leštěné z optického skla Tomáše Brzoně a Evy 
Fišerové. Možnosti spojení skla s jiným materiálem, 
konkrétně žáruvzdorným betonem, odhaluje plastika 
Luby Bakičové, plastika Josefa Marka spojuje sklo 
s přírodním kamenem. Nabídku uzavírá plejáda děl 
skla taveného ve formě. Jde o techniku, kterou 
vyvinul tvůrčí tandem Libenský-Brychtová a převzali 
ji mnozí čeští a slovenští skláři a dodnes je v Čechách 
nejběžněji využívanou technikou. Její oblíbenost 
kromě jiného spočívá v tom, že umožňuje bezhraniční 
možnosti vyjádření uměleckých záměrů. Na výstavě 
tuto techniku reprezentují Malvina Middleton, otec 
Jaromír Rybák a syn Kryštof Rybák, Jakub Berdych 
st., Vladimír Bachorích, Jaroslav Wasserbauer, Pert 
Stacho, Bohumil Eliáš ml. a Matyas Pavlik.



CZECH GLASS 
– A CENTURIES LONG PHENOMENON

Czech glass production is world famous like nothing 
else. Czech glass is even known to people who 
have no idea where the country is. Czechs have 
been fascinated with this magical material for 
centuries. For one thing, we are blessed with the 
perfect natural conditions and enough water and 
wood. For another, we are likewise blessed with 
the technical expertise of master craftspeople and 
artistic ingenuity which have been passed from one 
generation to the next. 

This small land in the middle of Europe first became 
a glass superpower at the end of the eighteenth 
century when we gave the world crystal. Our glass 
again shone bright at the beginning of the twentieth 
century. At that time the glass works LötzWitwe in 
Klášterského Mlýna became the most successful 
producer of Art Nouveau (Secession) glass. Yet 
again there was another breakthrough, and not just 
for Czech glass, in the 1950s. Glass production 
began to enjoy the influence and collaboration of 
artists. The very approach to glass itself shifted. As 
had happened with wood, bronze and stone before, 
glass was elevated to the status of an artistic 
medium from which one could make distinctive 
works of art. It seems obvious today but breaking 
through the world of applied arts to fine arts is 
a truly revolutionary act.

CZECH ART GLASS 

Thanks to artists like Stanislav Libenský, Jaroslava 
Brychtová, René Roubíček and their successors 
Czech glass has again become the world’s best. 
Since the end of the 50s Czech glass began to 
appear in many international exhibitions. Foreign 
collectors and glass professionals discovered that 
it was essentially peerless in quality and artistic 
expressivness. Czech art glass, as it began to be 
called, began to appeal in even more international 
exhibitions and collectors bought renowned pieces 
for galleries and museums around the world. Its 
most enthusiastic fans could be found in the United 
States, Japan and Western Europe. 

CINDERELLA AT HOME 

The ckomplete opposite situation arose on the 
art scene at home. Domestic collections obtained 
a piece of Czech glass here and there, it was never 
a truly full-fledged acquisition but usually a gift 
from the artist. Even private collectors regarded 
Czech glass as something of a Cinderella. After the 
Velvet Revolution it was assumed that the market 
for art glass would grow even domestically. Some 
specialized galleries were opened yet, despite every 
effort, the market simply did not thrive. Glass did 
not meet success in the wider world of Czech art 
lovers and collectors. 



BEYOND THE EDGE OF GLASS EXHIBITION AT 
THE DANCING BUILDING – 2017

In response to this sad situation the non-profit 
the CZECH GLASS BLOK was established in 
2016. Its mission is to increase awareness of the 
phenomenon of Czech art glass and support the 
upcoming generation of glass artists. To that end, 
in 2017 it organized its first exhibition, Beyond the 
Edge of Glass which presented five artists of the 
so-called “golden generation“ confronted with five 
of the youngest glass artists. The exhibition was 
two and a half months during which it was seen by 
5,000 people. For an art exhibition in the Czech 
Republic, that is an enormous number. There are no 
two ways about it – the Blok’s first exhibition was 
a smash. However, given the venue – the Dancing 
House, which is a world famous Prague tourist 
attraction – a majority of the exhibition’s visitors 
were foreigners. 

The Secret of Glass exhibition in BB Center – 2018
As one of our goals is to stimulate interest in Czech 
art glass domestically, we decided to hold our next 
exhibition in a place where one may find foreigners 
from all over the world many of whom live and 
work here on a longterm basis mingling with mostly 
Czech citizens. 
 BB Center is not one’s usual exhibition venue 
and installing sculptures in such a hectic place 
designed for a completely different purpose 

presented us with many challenges and limitations. 
However we were compelled by our dream of 
making the richness and impressiveness of Czech 
art glass accessible to the wider public many of 
whom may never have seen it before.
 For this reason, we were not guided by complex 
curatorial goals nor were we limited by either time or 
theme. Our selection of artists and works focused 
on the basic criteria of quality, range of techniques 
and diversity of artistic approach to glass. 
 Therefore the exhibition includes the painted 
sculpture of Bohumil Eliáš Snr., who may be the 
most famous representative of this style in the 
world; blown glass from the workshop of Eva 
Fišerova; and polished cut optical glass pieces by 
Tomáš Brzoň and Eva Fišerová. The possibilities of 
joining glass to other materials, specifically heat-
resistant concrete, are explored in the sculptures of 
Luba Bakičova, while the sculptures of Josef Marek 
join glass and stone. 
 This is a technique that was developed in the 
collaboration of Libenský and Brychtová and has 
been adopted by many Czech and Slovak glass 
artists. It is now the most prevalent technique in use 
in the Czech Republic. Its popularity lies in the fact 
that it enables limitless opportunities for artistic 
expression. It is represented in this exhibition also 
by the works of Malvina Middleton, father Jaromír 
Rybák and son Kryštof Rybák, Jakub Berdych Sr., 
Vladimír Bachorích, Jaroslav Wasserbauer, Pert 
Stacho, Bohumil Eliáš ml. a Matyas Pavlik.
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11. 10.2018 od 18:00 hodin se koná 
komentovaná prohlídka. 
Jste srdečně zváni. 
On October 11, 2018, a guided tour 
takes place from 6 pm. 
You are cordially invited. 

Výstava je prodejní, pro více informací 
prosím volejte: 
All exhibited pieces are for sale, 
please call: 

+420 775 203 340
+420 775 270 036


