
◾ Rádio Emerson Patriot Norman Bel Geddes

◾ Magazín Harper’s Bazaar Alexej Brodovič

◾ Tupperware Earl Tupper

◾ Vespa Corradino D’Ascanio

◾  Obálky brožovaných knih Penguin Jan Tschichold, 
Edward Young

◾ Kávový stolek Isamu Noguči 

◾ Váza Fazzoletto Paolo Venini, Fulvio Bianconi

◾ Nástěnné hodiny Atomic George Nelson 

◾ Dekorační látka Lucienne Dayová 

◾ Symbol Britského festivalu Abram Games

◾ Březový podnos Tapio Wirkkala

◾ Nádobí Kilta Kaj Franck

◾ Křeslo Diamond Harry Bertoia

◾ Příbor Pride David Mellor

◾ Fender Stratocaster Leo Fender

◾ Fotoaparát M3 Rangefinder Leica Camera AG

◾ Stolička Butterfly Sori Janagi
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1940  ◾  PRoduktový dEsign  ◾  catalin (Plast)  ◾  usa

NormaN Bel Geddes

Rádio Emerson Patriot

kdy bylo rádio uvedeno do prodeje, zuřila v Evropě válka 
a lidé nevěděli, jestli se USA ke konfliktu přidá a kdy. Tento 
symbol americké identity a technického pokroku, 
představený masivní reklamní kampaní, která zároveň 
oslavovala 25. výročí založení Emersonu, sehrál svou 
roli v podpoře národního optimismu.

Ve 30. letech chemici objevili způsob, jak přidávat barviva 
do pryskyřic používaných při výrobě plastů a výrobcům se 
tak otevřel celý nový svět barevných materiálů. Designéři ve 
Spojených státech ve stejné době hledali nový přístup 
k designu a dávali všedním předmětům jako chladničkám 
neobvyklé, často dynamické tvary, díky nimž vypadaly nově 
a zajímavě. Barevné plasty a hledání nového stylu se sešly 
v rádiu Patriot, které navrhl Norman Bel Geddes pro 
americkou společnost Emerson. K dostání bylo od 
roku 1940.

Bel Geddes, jeden z nejznámějších propagátorů 
aerodynamického designu, založil svůj návrh na 
barvách americké vlajky. Reproduktor zakrývají 
bílé pruhy a otočné knoflíky jsou ozdobené 
hvězdami. Materiálem skříňky je catalin, plast, 
který se odléval do olověných forem, několik 
dní se zapékal a pak leštil do vysokého lesku. 
Výsledek, na míle vzdálený typickým hnědým 
bakelitovým rádiím té doby, stanovil nový 
standard pro design elektrických spotřebičů. 
Zapůsobil i na psychiku Američanů. V roce 1940, 

měřítko

Prohlídka detailů 

1 Stupnice frekVencí Při 
navrhování kruhové stupnice Bel Geddes 
šikovně využil všechny tři barvy. Čísla 
jsou natištěná modrým bezpatkovým 
písmem na bílém pozadí a červená 
šipka je v modrém kruhu skvěle vidět.

4 Bílá mřížka Na rohu rádia je 
vidět, jak Bel Geddes využil odlévacího 
procesu k vytvoření oblých hran. Jde 
o perfektní příklad aerodynamického 
designu v miniaturním provedení. 
Připomíná velkou verzi stejného efektu, 
který uplatňovali architekti na rozích 
budov.

4 Barevná skica rádia 
Patriot, 1939

2 logo emerSonu Na rádiu nechybí 
logo společnosti Emerson. V něm je 
houslový klíč se stylizovaným mikrofonem 
toho typu, který býval zavěšený na 
pružinách, aby netrpěl vibracemi. 
Tento malý přístroj chytře spojuje 
techniku a hudbu.

2 otočný knoflík Ladicí knoflík 
a ovladač hlasitosti zdobí pěticípá hvězda. 
Na nákresu rádia je vidět, že Bel Geddes 
chtěl mít bílé hvězdy na červeném pozadí, 
ale nakonec využil možností odlévací 
techniky a nechal hvězdy vystoupit 
z pozadí v nízkém reliéfu.

2

3

3

4

1

1

klíč

1893–1958

Po deseti úspěšných letech scénografické kariéry, v roce 1927, si 
Norman Bel Geddes otevřel ateliér průmyslového designu a uplatnil 
svůj odvážný přístup při navrhování široké palety produktů od stolů 
až po šejkry. Zároveň psal články a napsal knihu Horizons (1932), 
která pomohla zpopularizovat aerodynamický design jako praktický 
a funkční zároveň. Bel Geddes také vymyslel město budoucnosti 
pro pavilon společnosti General Motors na newyorský Světový 
veletrh v roce 1939 a několik nerealizovaných, avšak významných 
projektů, například kapkovité auto a obří dopravní letadlo. V jiné 
knize, Magic Motorways 
(1940) Bel Geddes 
navrhl pro USA 
průlomový silniční 
systém, který podle 
všeho předznamenával 
dálnice 60. let.

NoRMAN bel geddes

o desIgNu

Norman Bel Geddes byl pečlivý kreslíř, který své designy představoval na 
detailních nákresech. Když v designu hrála důležitou roli barva, načrtl si ho 
barevnými pastelkami. Tato technika mu pomohla naplánovat osvětlení pavilonu 
Futurama pro General Motors na newyorském Světovém veletrhu v roce 1939. 
Tato kresba, která 
ukazuje jeden z prvních 
náčrtů rádia Patriot, není 
zvlášť propracovaná, 
přesto jasně ukazuje, jak 
budou použity všechny 
tři barvy. Červené ladicí 
knoflíky s bílými 
hvězdičkami se však 
na finální výrobek 
nakonec nedostaly.

4

Bel Geddes dal rádiu ucho na 
přenášení, i když bylo napájeno 
ze sítě

Leštěný povrch dává 
vyniknout barvě

2
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Miró. Tento přístup nejprve zkoušel v umění, ve 40. letech 
pak podobně využil fotografii – jako například na titulce 
vydání z roku 1940 s opakovanými obrazy modelčiny tváře. 
Takové nápady byly inovativní a elegantní a vytvářely ten 
správný dojem šik modernosti, po kterém redaktoři toužili.

Podobně dynamicky přistoupil Brodovič k dalšímu 
důležitému elementu na obálce, totiž k písmu. Tradiční typ 
použil nekonvenčním způsobem. Zvlášť odvážně 
experimentoval s umístěním titulku, který posunul co nejblíž 
k hornímu okraji stránky. Tak zůstala spousta místa pro 
fotografii a obálka se výrazně odlišila od konkurence. 
Neobvyklý přístup k písmu pokračoval i uvnitř časopisu, kde 
Brodovič často opouštěl tradiční systém sloupců, vytvářel 
z textu grafické tvary a vynalézavě uplatňoval tučný řez 
písma. Průkopnický styl Harper’s Bazaaru odrážel 
sofistikovanost soudobé módy, podpořil imaginativní přístup 
k časopisovému designu a přetvořil vzhled módních 
magazínů na novinových stáncích po celém světě.

V roce 1938 přijala carmel Snowová, šéfredaktorka 
amerického vydání časopisu Harper’s Bazaar, designéra 
ruského původu Alexeje Brodoviče jako uměleckého 
ředitele magazínu. V následujících 20 letech Brodovič 
změnil design magazínu tím, že přepracoval layout titulní 
strany, představil práci těch nejlepších fotografů, jako byli 
Cecil Beaton a Richard Avedon, a vytvářel velkolepé 
dvoustránkové obrazy. Brodovičova práce potvrdila pověst 
Harper’s Bazaaru coby jednoho z nejvýznamnějších 
módních magazínů v USA, a jeho výrazná typografie 
a expresivní layouty měly enormní vliv ve Spojených státech 
i ve světě.

V prvních letech v redakci byl Brodovič ovlivněn 
evropskými uměleckými směry a vnesl do magazínu něco 
z elegance art deca a odvážnosti surrealismu. Byl jedním 
z prvních uměleckých ředitelů, kteří používali na titulní 
stranu oříznuté fotografie detailů místo celých postav – 
možná se inspiroval u surrealistických umělců jako Joan 

1940  ◾  gRafika  ◾  tisk na PaPířE  ◾  usa

alexeJ BrodoviČ

Magazín Harper’s Bazaar
měřítko

CARMEL SNOWOVÁ

„Spatřila jsem novou, svěží koncepci layoutu, 
která mě zasáhla jako zjevení.“

magazín HaRPER’s bazaaR  ◾  alExEJ bRodovič

ALExEJ brodovIč

1898–1971

Rozený Rus Alexej Brodovič se připojil k bělogvardějcům a během revoluce 
v roce 1917 bojoval proti bolševikům. Jeho rodina poté uprchla do Paříže, kde začal 
Brodovič malovat kulisy pro Ballets Russes a vstřebávat moderní umění. Pracoval 
pro pařížské designérské studio Athélia, vymýšlel layouty pro francouzské 
magazíny o umění a designu a navrhoval plakáty a knihy na volné noze. V roce 1930 
se přestěhoval do USA, kde měl vést nové oddělení reklamního designu na Muzejní 
škole průmyslového umění ve Filadelfii. Tam začal uvádět studenty do evropského 
designu. Učil také v pokročilých seminářích pod vlajkou Designové laboratoře, 
která se ukázala být skvělou inspirací pro začínající designéry a fotografy. 
V roce 1934 Brodovič navrhl výstavu Newyorského klubu uměleckých ředitelů, 
která mu pomohla získat prestižní místo v Harper’s Bazaaru a zajistila mu trvalý 
vliv na americký grafický design.

4  Alexej Brodovič (vkleče) ukazuje layouty stránek šéfredaktorce carmel snowové, 
sedící za stolem (foto vpravo). fotografie pro obálku Harper’s bazaaru, Herbert bayer 
(protější strana).
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KLÍČ

Prohlídka detailů 
2

1

3

1955  ◾  výrobky ze skla  ◾  foukané sklo  ◾  Švédsko

Ingeborg LundInová

Váza Äpplet

Většina inovativních skleněných návrhů 20. století je zvláštní svou 
barvou nebo vzorem, nebo neobvyklým tvarem, do něhož bylo sklo 
zpracováno. Váza Äpplet (Jablko), navržená Ingeborg Lundinovou pro 
švédskou sklárnu Orrefors, na to jde obráceně. Lundinová foukané sklo 
zredukovala na samotnou podstatu – čistá forma, průsvitnost, 
jednoduchost. Chtěla vytvořit kulovitou nádobu tvaru jablka – velkou 
kouli s krátkým krčkem, který by reprezentoval stopku plodu. Váza 
vznikla technikou podjímaného skla, kdy vrstva barevného skla leží 
pod bezbarvou. Barva nádoby má pak průzračnou, téměř 
nadpřirozenou povahu. Vyrobit takové sklo v tak precizním 
provedení je nesmírně náročné a Orrefors pro práci na váze 
vybral ty nejlepší foukače. Lundinová navrhla i menší, plošší 
verzi Jablka, nazvanou Melon (Meloun), která vyžadovala 
podobně přesné zpracování.

Váza Äpplet, která byla původně vyrobena pro 
výstavu Helsingborg 55, se zúčastnila i Milánského 
trienále v roce 1957. Poté, co získala zlatou medaili, se 
stala i komerčně úspěšnou: lidem se líbila kombinace 
vtipného jablečného tvaru a jemné barvy skla. Tento 
nádherný objekt, který je spíš skleněnou skulpturou 
než vázou, ztělesňuje charakteristickou čistotu 
švédského designu 50. let, a její popularita 
pomohla Švédsku vybudovat pověst země, 
kde vzniká ten nejlepší design předmětů 
pro domácnost.

měřítko

IngeBOrg Lundinová

1921–1992

Švédská umělkyně Ingeborg Lundinová se vzdělávala ve 
Stockholmu. V roce 1947 se stala první ženou-designérkou, 
kterou zaměstnala známá sklárna Orrefors. U firmy zůstala 
zhruba dvacet čtyři let a vytvořila pro ni mnoho návrhů, které 
plně využívaly kreativních schopností zdejších sklářů. Její práce 
byly hojně vystavovány a popularita, získaná na výstavách jako 
Design in Scandinavia, která v 50. letech putovala po USA, ji 
postavila do čela švédského designu. Lundinová získala v roce 
1954 Lunningovu cenu, určenou pro význačné skandinávské 
designéry.

2 HrdLo Krátké hrdlo je úzké 
a směrem nahoru mírně rozšířené, 
přesně jako stopka jablka. Přestože je 
možné do vázy nalít vodu a dát do ní 
květiny, bylo Jablko navrženo 
především jako samostatný umělecký 
objekt.

2 TěLo Sklo tvořící tělo vázy 
nemá všude stejnou tloušťku, 
proto se odstín zelené barvy 
na povrchu mírně mění; 
nahoře a dole je barva tmavá 
a opakní, uprostřed je sklo 
téměř průhledné. Odstín 
barvy ovlivňují i okolní 
světelné podmínky.

1 ZáKLadna Základna vázy má 
proměnlivou tloušťku, takže různě 
zachycuje světlo. Základna je také 
velmi mírně zploštělá, aby vypadala 
jako spodek jablka, a váza je díky 
tomu stabilní a dobře stojí na 
podkladu.

1

O dESiGnu

Mezi další úspěšné kousky Ingeborg Lundinové patří vázy 
vyrobené velmi složitými technikami, vynalezenými ve 
sklárně Orrefors, která se nachází ve stejnojmenné vesnici 
ve švédské provincii Småland. Po vyrobení vázy z foukaného 
skla o dvou vrstvách různých barev byly části svrchní vrstvy 
zakryty a váza opískována, takže vznikl dvoubarevný vzor. 
Sklář potom přidal třetí vrstvu skla, která překryla 
vzduchové kapsy na vypískovaných místech a váza tak 
získala svůj typický vzhled. edward Hald z Orreforsu 
pojmenoval tuto techniku Ariel po duchovi ze 

Shakespearovy hry Bouře. Lundinová touto technikou 
vytvořila několik unikátních kousků s abstrakními 
i figurativními dekory. Abstraktní vzory v hnědé, modré 
a zelené tvoří pruhy nebo jednoduché tvary jako čtverce 
nebo kruhy, které vynikají na čistém pozadí. nejčastější 
figurativní dekor sestává z profilů lidské hlavy, vykreslené 
výraznými liniemi na barevném pozadí. Všechny tyto vázy 
mají silné stěny, tvořené mnoha vrstvami, přestože však 
mají vysokou hmotnost, dekor budí dojem lehkosti 
a vzdušnosti.

2

3

Váza se vyráběla 
v průměrech od 30 cm 
do 50 cm

Váza je tvarově 
symetrická, ale 

tloušťka skla se mění

1 Váza ariel no. 534 1 Váza s profily
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1959  ◾  výrobky z kovu  ◾  nerezová ocel  ◾  německo

Peter raacke

Příbor Mono-a

V době po druhé světové válce zažil německý trh s kovovým nádobím velký 
rozkvět. Miliony lidí přišly o svůj majetek a také kavárny a restaurace 
potřebovaly nové vybavení: vyrábět v té době příbory byl dobrý byznys. Do 
konce 50. let se ovšem všichni vybavili vším, co potřebovali, a spousta továren 
musela omezit nebo ukončit výrobu. Herbert Seibel, majitel věhlasné továrny 
Hessische Metallwerke, si uvědomil, že potřebuje nový přístup. rozhodl se, že 
nahradí staré příbory současnějším typem a najal designéra Petera raacka. 
raacke udělal všechno pro to, aby vymyslel něco nového, nechal se inspirovat 
skandinávským a americkým designem a dokonce otestoval i prototypy svých 
studentů, aby vytvořil příbor pohodlný na držení a používání, který by byl 
zároveň moderní a elegantní. Vyházel všechny ornamenty, extravaganci 
a zaoblené rukojeti typické pro příbory v tehdejších obchodech. Vznikla 
vysoce disciplinovaná sada Mono s rovnými, plochými rukojeťmi 
a jednoduchými, téměř kruhovými miskami lžic.

Přestože ne každému se jednoduchost designu zamlouvala (jeden kritik 
nazval Mono „kusem plechu, který by byl rád příborem“), právě díky ní byl 
příbor na první pohled moderní, a jeho čistý vzhled harmonizoval s dalšími 
úspěšnými německými produkty padesátých let, například elektrickými  
spotřebiči Braun (viz str. 144–147). Minimalistický design nestárl a kvalitní 
konstrukce a zpracování znamenalo, že lidé sadu kupovali s důvěrou 
a vědomím, že jim dlouho vydrží. Sada Mono se prodávala velmi dobře 
a Seibelova firma prosperovala. Sada nastavila novou laťku designu příborů 
a raacke k ní přidal ještě další kusy, například stěrku, kleště a naběračku; 
Mono se prodává dodnes.

PeTer RaackE

1928–

rodilý němec Peter raacke se vyučil zlatníkem a stříbrníkem 
a studoval v Kolíně nad rýnem a Paříži. Poté začal učit na německých 
vysokých školách a univerzitách včetně význačné Ulmské školy 
designu (viz str. 156), kde přednášel jako hostující profesor. Mezitím 
také pracoval jako průmyslový designér pro různé německé výrobce. 
Mezi jeho první projekty patří série bílých sporáků (pro Haas), které 
ovlivnily podobu milionů pozdějších kuchyňských zařízení, a řada 
kancelářského nábytku pro VOKO. V 60. letech si odskočil k populární 
kultuře sérií Papp, jasně barevným modulárním nábytkem (židle, stoly, 
úložné prostory) – mimochodem prvním, který byl vyroben z vlnité 
lepenky. Série Mono a její variace však zůstávají jeho nejvýraznějším 
odkazem.

měřítko

Vidlička Nůž Lžíce Čajová lžička

Prohlídka detailů 
4 HLaVa VidLiČKy Mnohé vidličky 
používané v 50. letech v evropě měly 
dlouhé úzké hroty jako ty z 19. století. 
raacke udělal hroty kratší a dal jim širší 
základnu. Díky tomu se vidlička dobře 
používá a její zaoblený tvar ladí 
s ostatními díly sady.

4 ruKojeť Série Mono 
má rovné rukojeti. Přestože 
v porovnání s tradičními 
příbory vypadají stroze, 
jsou dokonale zpracované, 
mají mírně zakulacené rohy 
a bezchybně hladký 
povrch. Mnohokrát 
broušený a leštěný kov 
je příjemný do ruky 
a nezdobený vzhled sadě 
zaručuje nadčasovou 
kvalitu.

4 Logo Mono Logo 
série Mono v bezpatkových 
minuskách je důležitou 
součástí designu. název byl 
uvedený velkým písmem na 
obalu a nápadně umístěný 
na čepeli nože. Uživatel 
okamžitě viděl značku a to 
přispělo k jejímu úspěchu.

KLÍČ

2

3

2

3

1

1

O dESiGnu

raacke původně chtěl vymyslet příbor, který by byl tak 
dokonalý sám o sobě, že by jiné řady nebyly potřeba. 
nakonec však vyprodukoval více variant. V roce 1959 
se objevila dětská sada a raacke také navrhl verze 
s ebenovými a týkovými držadly, které se některým 
lidem lépe držely. Tyto sety byly nazvány Mono-e 
a Mono-t, a původní příbor pak byl přejmenován na 
Mono-a. O několik let později, v roce 1962, firma přidala 
ještě sérii Mono-ring s plastovými rukojeťmi s kroužkem 
na konci, aby se příbory daly zavěsit.  Mono-Oval 
s těžšími nerezovými držadly s oválným profilem 
se začala prodávat v roce 1982.

4 Příbor Mono-Ring, peter raacke, 1962

Dokonalé vypracování 
vyžadovalo více než 
20 výrobních kroků

Stejnoměrná 
tloušťka 

rukojeti je 
způsobena 

použitím 
plechu 

standardních 
rozměrů


