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Pocta designérce
Libuši Niklové v Pa!íži
Plastique ludique

Libuše Niklová (1934-81)

designer de jouets / designérka hra"ek 

9. "erven – 6. listopad 2011

Les Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, Pa íž

Prestižní výstavní prostory Les Arts Décoratifs v Pa!íži p!edstaví od "ervna

pod názvem Plastique ludique tvorbu Libuše Niklové (1934-1981), ve Francii 

dosud neznámé "eské designérky, která se zásadním zp#sobem zapsala do d jin 

hra"ek. Významn  ovlivnila d tství n kolika generací, a to nejen ve vlastní zemi, 

bývalém $eskoslovensku, ale i v zahrani"í. P!ínos jejího díla lze p!irovnat ke sv -

tové pov sti "eských ilustrovaných d tských knih nebo animovaných film#. 

Její hra"ky, vyráb né ješt  v 90. letech 20. století, jsou dodnes velmi oblíbené, 

a"koliv jméno jejich autorky znalo donedávna jen pár zasv cených.

Plastique ludique 

Význam materiálu

V lo!ském roce uspo ádal syn Libuše Niklové Petr Nikl, známý výtvarník, s kurátorkou 
Terezou Bruthansovou retrospektivní výstavu 200 dm" dechu  v Praze a ve Zlín#, 
rodném m#st# designérky. Letos si touto výstavou p ipomeneme 30. výro$í úmrtí 
Libuše Niklové. Výstava ukáže pestrou plejádu nápaditých plastových hra$ek, jejichž 
originalita ve své dob# dalece p ed$ila b#žnou hra$ká skou produkci v tehdejším 
%eskoslovensku. %eská hra$ka byla dosud spíše spojována p edevším s p írodními 
materiály, p edevším d evem. 
Niklová však díky novému materiálu – plastu dokázala snoubit výjime$ný výtvarný 
návrh s d&vtipnou technologií a dosáhnout tak sériové velkovýroby jedine$ných hra$ek. 
Ke každému návrhu p istupovala s nadšením jako k další nové výzv#, a' už se jednalo 
o malé pískající figurky nebo nafukovací objekty.

Retrospektiva odhaluje tvorbu designérky v její celistvosti od raných návrh# p!es 

sádrové modely a kresby až po realizované objekty. I p!es jejich zna"n  k!ehký 

charakter se poda!ilo zap#j"it reprezentativní množství hra"ek v p#vodním stavu 

z archiv# firem Fatra Napajedla a Gumotex B!eclav, pro n ž Niklová pracovala, 

a sou"asn  z muzeí a soukromých sbírek.



Historie – místa vzniku, materiály a druhy hra"ek

Nejmén# známou kapitolu díla Libuše Niklové p edstavují malé, v#tšinou pískající 
postavi$ky a zví átka pro nejmenší d#ti, které tvo ila od poloviny 50. do poloviny 60. let 
pro Gumotex B eclav, kam po maturit# na St ední um#leckopr&myslové škole nastoupi-
la jako návrhá ka. Mezi ru$n# malovanými zví átky a figurkami z pryže a posléze 
z PVC, které jsou milé na pohled a p íjemné na omak, pat í svým výtvarným pojetím 
k nejorigináln#jším kolekce postavi$ek p edstavujících r&zná povolání (nap . Léka  
a Zdravotní sestra nebo Motocyklista a Kominík), Figurky navrhla pro celostátní domácí 
sout#ž v roce 1964. 
Jméno Niklové je však spjato p edevším s firmou Fatra Napajedla, v níž v letech 1963 
až 1981 p ivedla na sv#t dlouhou  adu obdivuhodných hra$ek, a' už stavebnicových 
z polyetylenu nebo nafukovacích z m#k$eného PVC. Byla nejen talentovanou výtvarni-
cí ale rovn#ž autorkou n#kolika d&vtipných vynález&, z nichž m#la celkem dev#t paten-
továno. Výjime$ná je její kolekce deseti ru$n# malovaných zví átek s harmonikovým 
trupem, proslavená p edevším Kocourem (1963), jímž tuto edici designérka zahájila. 
M#chovou trubici ze splachovací nádržky geniáln# prom#nila ve varhánkové t#lo, které 
p i stla$ení vydává zvuk. 
Jak sama v roce 1964 napsala: „Jelikož jsou to zví átka pružná a ohebná, m&že s nimi 
dít# napodobovat plížení, protahování, m!oukání tak, jak to odpozoruje v p írod#.“ Vel-
mi populárního Kocoura následoval nap íklad Pes Rafan (1965) s varhánkovým $umá-
kem, Lev (1964), u n#hož princip harmoniky Niklová použila i na vytvo ení jeho h ívy 
nebo veselá Koza s bradkou (1965). D&vtip t#chto polyethylenových hra$ek spo$íval 
též v jejich skládání na zp&sob stavebnice.

Z polyetylenu navrhla Libuše Niklová dále též exkluzivní kolekci Jules Verne ur$enou 
pro Expo ´67 v Montrealu, kde ale bohužel nakonec nebyla p edstavena. Nicmén# dva 
dopravní prost edky z verneovek – kosmická lo( Albatros a ponorka Nautilus – 
se nakonec v menší sérii vyráb#ly. 
V její nekone$n# dlouhé  ad# nafukovacích objekt& pak zaujímají zvláštní místo p e-
devším sedací hra$ky, z nichž se nejoblíben#jšími mezi d#tmi stali Buvol (1971), Slon 
(1972) a Žirafa (1971). Veselým d#tským k esílk&m, s nimiž ratolesti mohly snadno 
pohybovat, dala tvar zví at, která navíc oživila koulícíma o$ima a zvukovým efektem 
díky vloženému pískátku. 

Svými p edm#ty u d#tí podn#covala autorka všechny smysly. Jejím velkým tématem 
se od za$átku stala zví ata a pro d#ti p itažlivé pohádkové postavy Karkulka $i Šašek, 
nebo t eba figurky Hokejisty a Kosmonauta. V oblasti nafukovacích p edm#t& p irozen# 
zasáhla též do d#tských vodních $lun&, kruh&, lehátek a mí$&. I v jejich p ípad# p išla 
s vynalézavými technologickými inovacemi.
 
Grafická designérka

Libuše Niklová byla rovn#ž vynikající grafickou designérkou. Vizuální p itažlivost svých 
objekt& dokázala umocnit veselými více $i mén# stylizovanými potisky a nezapomn#la 
ani na poutavý zp&sob jejich balení (krásným p íkladem jsou obaly rozložených staveb-
nicových zví átek s harmonikovým trupem).



Hra"ky a sou"asnost

V %eské republice snad není nikdo, kdo by si s hra$kami od Niklové v d#tství nehrál 
$i aspo! jednu z nich nevlastnil. Staly se též oblíbeným scénickým dekorativním p ed-
m#tem v $eských filmech nebo v tišt#ných reklamách. Vyrobeno jich bylo skute$n# 
úctyhodné množství, vzhledem ke své k ehkosti a zna$né obehranosti se jich však jen 
málo zachovalo v dobrém stavu. Populární Kocour spolu s Buvolem a Slonem, kte í 
se stali doslova bestsellery spole$nosti Fatra Napajedla podobn# jako  ada nafukova-
cích $lun&, jsou dnes stále více vyhledáváni soukromými sb#rateli. Velký impuls k tomu 
dala práv# výstava a kniha, jež vzbudily nejen sb#ratelský a mediální zájem o feno-
mén hra$ek Niklové, ale p edevším probudily v mnoha dosp#lých radostné vzpomínky 
na vlastní d#tské hrátky s t#mito dnes již unikáty. Nejeden návšt#vník výstav v %eské 
republice za$al p emýšlet, kam se pod#la jeho oblíbená Karkulka, Kocour nebo $lun 
Viking. A sou$asná d#tská generace pak zcela spontánn# zatoužila hra$ky Niklové také 
mít. Bohužel Fatra Napajedla již více než deset let hra$ky kv&li konkurenci $ínského 
trhu nevyrábí. Organizátor&m výstavy, spole$nosti Arbor vitae societas se však ve spo-
lupráci s touto firmou poda ilo oživit výjime$nou kolekci nafukovacích sedacích objekt& 
Buvol, Slon a Žirafa a vyrobit jejich sb#ratelskou reedici podle p&vodních návrh&. 

Podobn# jako v %eské republice, tak i v Pa íži vytvo il instalaci hra$ek v jednotlivých 
vitrínách galerie její syn, um#lec Petr Nikl. Pro výstavu též p ipravil animované filmy 
s jejími hra$kami. O výraznou, hravou grafickou podobu výstavy se op#t postarala 
Zuzana Lednická ze Studia Najbrt, jež je zárove! grafickou designérkou monografie 
Libuše Niklová, která získala ocen#ní za Nejkrásn#jší knihu roku 2010 v kategorii knih 
o výtvarném um#ní, obrazových a fotografických publikací.

Výstavu v Les Arts Décoratifs p ipravila pražská spole$nost Arbor vitae societas ve spo-
lupráci s Muzeem dekorativních um#ní v Pa íži. 

Projekt se koná pod záštitou ministra kultury Ji ího Bessera a velvyslankyn# v Pa íži 
Marie Chatardové.

Doprovodná výstava

Petr Nikl: Dialog s maminkou 

28. "erven – 10. zá!í 2011

%eské centrum Pa íž, 18 rue Bonaparte, Pa íž

Um#lecký dialog Petra Nikla s jeho matkou, Libuší Niklovou, prob#hne formou výstavy 
v %eském centru Pa íž zárove! s retrospektivní výstavou Plastique ludique v Musée 
des Arts décoratifs. Známý výtvarník, divadelník a ilustrátor Petr Nikl prost ednictvím 
obraz&, kreseb a loutek voln# navazuje na tv&r$í odkaz své matky. Její dílo je jedním 
ze základních inspira$ních zdroj& Niklovy osobité poetiky.

Na vernisáži bude uveden krátky dokument o život# a tvorb# Petra Nikla: 
Rostoprostý zasekletec od autorky Hedviky Hlavá$ové (FAMU).



KURÁTORKA VÝSTAVY PLASTIQUE LUDIQUE
Tereza Bruthansová, Ph.D. (1971)

Histori$ka um#ní a designu, pracuje jako nezávislá kurátorka a publicistka. %lenka P í-
pravného výboru Akademie designu %R ud#lující ceny Czech Grand Design. Autorka 
monografie Libuše Niklová a knihy %eský design 01, spoluautorka publikace Czech 100 
Design Icons. Kurátorovala  adu výstav v Praze (nap . František Vízner – Ateliér, 2011; 
RADI designers, 2006) a Pa íži (nap . Paralely – $eské sou$asné um#ní, 1997; Adolf 
Loos: Müllerova vila, 2002). Publikuje v $eském i zahrani$ním tisku. P&sobí jako 
konzultantka v oblasti um#ní a designu.

AUTOR KONCEPCE A INSTALACE VÝSTAVY
Petr Nikl (1960)

Výtvarny ) um#lec, performer, básník, ilustrátor a divadelník. %len bývalé um#lecké sku-
piny Tvrdohlaví. Autor úsp#šného mezinárodního multimediálního projektu Orbis pictus, 
který v r. 2006 zahájil v %eském centru v Pa íži. Práv# syn Niklové, pro n#hož se její 
hra$ky staly jedním ze základních inspira$ních zdroj& jeho osobité poetiky, inicioval 
v&bec první retrospektivní výstavu designérky. Na její po$est k ní navíc p ipravil 
i soub#žnou expozici vlastního díla s ozv#nami mamin$iny tvorby, která se v Pa íži 
uskute$ní v %eském centru od poloviny $ervna 2011.

GRAFICKÁ DESIGNÉRKA VÝSTAVY A MONOGRAFIE
Zuzana Lednická (1974)

P ední $eská grafická designérka z pražského Studia Najbrt. Absolventka Vysoké ško-
ly um#leckopr&myslové v Praze. Nositelka Ceny Czech Grand Design (2007). V#nuje 
se nejen úprav# publikací, plakát&, ale i výstavní grafice a firemnímu vizuálnímu stylu. 
Loni vytvo ila grafický design Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zárove! 
navrhuje objekty a d#tské oble$ení pro zna$ku Mojemoje, již spoluzaložila.

PRODUCENT
Vladana Rýdlová, Arbor vitae societas

PO*ADATEL
ARBOR VITAE SOCIETAS

Spole$nost Arbor vitae societas byla založena v roce 2007. Od svého založení se 
v#nuje vydávání publikací o výtvarném um#ní a po ádání výstav. V prestižních galerij-
ních prostorech, po$ínaje Pražským hradem, Obecním domem v Praze, Galerií hlavní-
ho m#sta Prahy, Výstavní síní Mánes, Moravskou galerii v Brn#, Galerií Klatovy/Kleno-
vá, Galerií moderního um#ní v Hradci Králové, Galerií výtvarného um#ní v Náchod#, 
Muzeem um#ní Olomouc, Galerií výtvarného um#ní v Ostrav# až po menší regionální 
galerie, organizuje rozmanité výstavní projekty. Z dlouhého seznamu realizovaných 
výstav m&žeme jmenovat V barvách chorobných. Idea dekadence v $eském um#ní 
1880–1914 v Obecním dom# v Praze nebo výstavní projekt Bruselský sen – Expo 58. 
%eskoslovenská ú$ast na Sv#tové výstav# EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 
60. let v Galerii hlavního m#sta Prahy, který byl se svými více než 30.000 návšt#vníky 
druhou nejnavšt#vovan#jší výstavou roku 2008. Své aktivity p esouvá Arbor vitae stále 
více i do zahrani$í, tradi$n# spolupracuje s %eskými centry po celém sv#t#, se Sloven-
skou národnou galérií v Bratislav#. Výstava Dekadence. Bohemian lands 1880 – 1914 



probíhala soub#žn# na bruselské radnici (Hôtel de Ville de Bruxelles) a v namurském 
Muséé Félicien Rops a byla nejv#tší výstavní akcí $eského p edsednictví v Rad# Evro-
py. Velkou návšt#vnost a ocen#ní za Nejkrásn#jší knihu roku zaznamenal výstavní pro-
jekt a monografie 200 dm³ dechu - Libuše Niklová v Krajské galerii výtvarných um#ní 
ve Zlín#, Um#leckopr&myslovém museu v Praze a v Památníku národního písemnictví. 
Velkou objevnou výstavu R&žena – P íb#h malí ky R&ženy Zátkové uspo ádalo Arbor 
vitae societas v Císa ské konírn# Pražského hradu.
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ARBOR VITAE SOCIETAS

www.arborvitae.eu
info@arborvitae.eu

Daniela Sommerová

daniela.sommerova@arborvitae.eu
+420 725 537 141

Klára Vomá"ková
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Monografie Libuše Niklová

 

P i p íležitosti retrospektivy Libuše Niklové (1934–1981) vychází její v!bec první 
monografie, kterou p ipravila histori"ka um#ní Tereza Bruthansová. Koncipovala ji 
jako poutavý p ehled díla designérky rozd#lený chronologicky a tematicky do t ech 
hlavních kapitol: „Gumá"ci (1954–1964)“, pojednávající o malých gumových figurkách 
vyráb#ných v Gumotexu B eclav, „Harmoniky a verneovky (1963–1967)“, mapující 
unikátní sérii hra"ek s m#chovým trupem a kolekci dopravních prost edk! inspirova-
ných p íb#hy Julese Vernea, a „Nafukovadla (1963–1981)“, p edstavující nafukovací 
hra"ky, mí"e a vodní "luny, kola a lehátka. 
Sou"ástí knihy je též kapitola o nejbližších spolupracovnících Niklové a p edevším 
podrobný soupis jejího díla. Pod sv#ží a hravou úpravu publikace se podepsala Zuza-
na Lednická ze Studia Najbrt, jež p i ní vycházela z pestrobarevného sv#ta hra"ek 
Libuše Niklové.
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Monografie, reedice Buvola, pexeso a taška
K projektu se poda ilo vzk ísit ikonickou hra!ku ze 70. let - nafukovacího !erveného 
Buvola a vyrobit jej v limitované edici 700 ks. Dále grafická designérka projektu Zuzana 
Lednická, jež je též autorkou úpravy monografie Libuše Niklová, vytvo ila  p"vabné pexe-
so s vybranými hra!kami návrhá ky a sb#ratelskou igelitovou tašku s pestrobarevným 
vzorem. Vše bude v prodeji na místech konání projektu a ve vybrany $ch obchodech.










