
Porcelán
Vitrínka a v nej figúrky. Polička a na nej 
taniere v somárskom rade. Kredenc plný 
„cibulákov“ po babičke. Nie je to podľa 
vášho vkusu? Neberte hneď kladivo do 
ruky. Skúste iný spôsob prezentácie, zistite 
viac o rodinnom dedičstve, alebo začnite 
s vlastnou zberateľskou tradíciou. Porcelán 
pre svoju rozmanitosť je na to ideálny. 

späť na steny!
Ale inak

P
orcelán bol v Európe 
luxusným artiklom až do 
začiatku 19. storočia. Do 
Európy ho po prvýkrát 
priviezol Marco Polo v 

roku 1295 z Číny, kde sa používal 
už v 6. storočí a od 16. storočia sa 
vyrábal aj v Japonsku. Talianskemu 
cestovateľovi neznámy materiál  
pripomínal perleť morskej mušle, 
preto ho nazval jej talianskym po-
menovaním porcella. V 15. storočí 
sa do Európy dostalo väčšie množ-
stvo jednoduchšieho modro-bieleho 
porcelánu vďaka skutočnosti, že na 
nákladných lodiach slúžil na ochra-
nu drahocenného čaju a hodvábu 
pred znehodnotením vodou. Záujem 

o netradičnú materiál bol okamžitý 
a obchodníci dlho profitovali z faktu, 
že tajomstvo jeho výroby ostávalo dlho 
utajené. Správne proporcie hmoty sta-
novil až v roku 1708 alchymista Johann 
Friedrich Böttger pod patronátom kráľa 
Augusta II. Silného, veľkého milovníka 
porcelánu. O dva roky neskôr už vznik-
la prvá porcelánka v meste Meissen 
a funguje dodnes. Ďalšie porcelánové 
manufaktúry zriaďovali príslušníci 
aristokracie a ich výrobky sa pre naj-
vyššie spoločenské vrstvy stávali skôr 
zberateľským, než úžitkovým artiklom 
- predstavovali symbol luxusu a zámož-
nosti. V palácoch a kaštieľoch vznikali 
samostatné kabinety, zdobené čínskym 
či japonským porcelánom, pokrývali sa 

ním steny, stolíky aj kozubové rímsy. 
Maľované porcelánové panely sa zvy-
kli vkladať aj do dreveného obloženia 
miestností či štukových kartuší. Drobné 
porcelánové plastiky sa inštalovali 
na zlátených konzolách, upevnených 
na stenách, porcelánové súpravy sa 
umiestňovali do vstavaných aj voľne 
stojacich vitrín. 

Biele zlato
Prvým známym kabinetom tohto typu 
bol drážďanský Japonský palác. V roku 
1719 v ňom August II. sústredil viac 
ako 20.000 kusov svojho orientálneho 
pokladu. O desať rokov neskôr ho plá-
noval prestavať a nové reprezentatívne 
priestory mali zdobiť predovšetkým 
výrobky prvej európskej porcelánky 
v Meissene. Medzi predmetmi okrem 
jedálenských, čajových, kávových 
a čokoládových servisov nechýbali ani 
figúrky vtákov či iných zvierat v reálnej 
veľkosti. Naturalistické a hyperrea-
listické plastické vyobrazenia fauny 
i flóry majú svoje historické východiská 
a vzory, ktoré okrem čínskych analó-
gií odkazujú aj na záľubu v dobových 
barokových naturalistických zátišiach. 

Umiestne-
ním starého 

porcelánu do 
moderného 
obydlia nič 

nepokazíte, 
a to platí aj 

o súčasnom 
porceláne 

v kombinácii 
so starším 

zariadením.

Najznámejšie európske 
porcelánky 
identifikovať ich možno 
podľa značiek na spodnej 
strane ich výrobkov: 
Meissen (od 1710), 
Viedeň (od 1718), 
Sèvres (od 1738), 
Capodimonte (od 1743), 
Nymphenburg (od 1747), 
KPM Berlin (od 1763), 
Horní Slavkov (od 1792), 
Klášterec nad Ohří 
(od 1793), 
Březová (od 1803), 
Loket (od 1816), 
Herend (od 1826), 
Villeroy & Boch (od 1836) 
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dostupnejším aj širšej strednej vrstve 
obyvateľstva, až kameninu postupne 
z trhu takmer vytlačil. K vyberaným 
kusom však naďalej patril a patrí ručne 
maľovaný porcelán. 
Na našom území sa výroba porcelánu 
pre nedostatok ložísk kaolínu nikdy 
neetablovala. Hodnotnou a zberateľmi 
vyhľadávanou je hlavne fajansa z Holíča 
a kamenina z Kremnice, Stupavy či Ko-
šíc. Prehliadku ázijského a európskeho 
porcelánu možno obdivovať napríklad 
v múzejných zbierkach kaštieľov Betliar 
a Sv. Anton, na zámkoch Červený Ka-

Neskôr syn August III. prezieravo od-
hadol komerčné možnosti porcelánky 
a jej produkciu nasmeroval na výrobu 
rafinovaných diplomatických darov 
a luxusného tovaru pre privilegované 
vrstvy. Meissenský porcelán si tak už 
v druhej polovici 18. storočia získal 
pomenovanie „biele zlato“.
Začiatkom 19. storočia situáciu na 
trhu ovplyvnilo zintenzívnenie dovozu 
cenovo dostupnej anglickej kameniny. 
Narastajúca kvalita kontinentálnej 
kameninovej a neskôr i porcelánovej 
výroby (a tiež vzrastajúca kúpyschop-
nosť obyvateľstva) si vyžadovali čoraz 
kvalitnejšie materiály. Zavedením tlače 
na keramiku, anglického patentu z po-
lovice 18. storočia, sa stal porcelán 

Revolúcie sa dajú robiť aj v porceláne. Najúspešnejší český dizajnér porcelánu Daniel Piršč 
do plochy vpustil dynamiku celkom nového typu - plastický princíp 3D tapety, s možnosťou 
túto porcelánovú hru inscenovať podľa vlastných predpokladov a nastavení. Repetitívne zo-
stavy napríklad porcelánových kvapiek, krížov, machúľ alebo lietadiel či vtákov sa čoskoro 
katapultovali medzi hity českého porcelánového dizajnu a dnes existujú v mnohých varian-
toch a nielen v bielej, ale aj v dramatickej zlatej a chrómovej. 

Simona Janišová: Hope chest. 
2011. Porcelán s ručnou 

podglazúrnou kresbou, autorský 
dekor. Foto: archív autorky

Porcelánové objekty Simony 
Janišovej (permanentne lavírujúce 

medzi úžitkovou a voľnou polohou) 
spoznáte aj podľa naratívneho 

a sympaticky emotívneho 
prístupu, v ktorom má dôležité 

miesto figúra. Pokladnička 
v tvare hlavičky je z dlhšie 

rozpracúvaného voľného cyklu, 
kde za pomoci svojbytnej autorskej 

symboliky rozvíja tému tzv. Glory 
Boxu. Do výbavy pre nevestu 

tentoraz pribalila okrem svietnika 
a vázy aj pokladničku, ktorá podľa 
jej komentára pripomína ženíchovi 

a neveste, že peniaze z neba 
nepadajú.

Hidden Factory / Eva Pelechová, 
Gabriel Vach: Tanier Unattended, 

séria Forsaken, inštalácia Design-
blok 2014. Foto: Michal Šeba

Nielen zo spomienkovej nostalgie je 
živý projekt dvoch mladých českých 

dizajnérov porcelánu. Hidden fac-
tory Evy Pelechovej a Gabriela Va-
cha tradíciu kedysi prosperujúcich 

českých porcelánových manufaktúr 
komunikuje aj prostredníctvom 
nenápadných manipulatívnych 

zásahov do morfológie tradičnej 
maľovanej výzdoby. Ultraklasiku 

„cibulák“ usadili v rámci výstavné-
ho projektu pre Designblok 2014 

na stenu a dekór na tanieri zjavne 
povädol - aj toto vám podľa ich slov 

hrozí, keď sa o svoj porcelán presta-
nete starať.

Daniel Piršč: 3D tapeta, porcelán. 2008, foto David Židlický

meň a Bojnice a v múzeách v Trnave či 
Košiciach. Ku vzniku prvých múzeí v Eu-
rópe v druhej polovici 18. storočia došlo 
transformovaním kráľovských a aristo-
kratických zbierok umenia. Verejné mú-
zeá tak vyrástli z tradície súkromného 
zberateľstva a vystavovania.

Zberateľská stratégia
Kvalitný historický a súčasný porcelán 
popri estetickej a úžitkovej hodnote 
predstavuje aj cennú komoditu. Zbierku 
zdedenú po predkoch možno rozširo-
vať, alebo ju len opatrovať. Zberateľskú 

Fascinácia Orientom a hlavne rodis-
kom porcelánu Čínou sa odzrkadlila 
v dekorácii európskeho porcelánu čín-
skym výzdobným programom. Klasickým 
príkladom je známy „cibulák“, pôvodom 
z českého Dubí. Nachádzame na ňom 
tradičné ozdobné čínske plodiny s prida-
ným symbolickým významom. Broskyňa 
− dlhovekosť, bambus − vznešenosť, 
pivónia – dokonalá krása, chryzanté-
ma – statočnosť, lotos – dokonalosť 
a granátové jablko − plodnosť. Práve 
granátové jablko neznalým Európanom 
pripomínalo cibuľu, a tak vzniklo aj málo 
vznešené pomenovanie tohto pôvodne 
meissenského vzoru z roku 1740. 

e Keramika - Názov pochádza z gréckeho „kéramos“ 
(označenie pre hrnčiarsku hlinu). Ide o všeobecné pomeno-
vanie pre výrobky z pálenej hliny.
e Porcelán - Jemná hrnčiarska hmota s vysokým obsa-
hom kaolínu a s charakteristickým bielym črepom, ktorý 
je v tenkej vrstve až priesvitný, vynájdený bol v 6. sto-
ročí v Číne. Prvý porcelán vyrobili v Európe roku 1708 
v Meissene. Najznámejšie európske značky: Meissen, 
Doccio, Hollóhaza, Villeroy & Boch, Dunoon, Rosenthal, 
Karlovarský porcelán. 
e Fajansa /Majolika - Najstaršia hladká glazovaná 
hrnčiarska hmota s črepom okrovej farby, využívaná už 
v starovekom Egypte a na Blízkom východe, do Európy 
sa dostala cez Španielsko koncom 13. storočia. Vše-
obecne zaužívané názvy sú odvodené od centier výroby 
z konca 14. storočia na španielskom ostrove Malorka 
a v talianskom meste Faenza. 
e Kamenina - Mladšia keramická hmota, ľahšia a pev-
nejšia než fajansa, má pôvod v starovekej Číne a Indii. 
V Anglicku sa s jej produkciou začalo v 60. rokoch 18. sto-
ročia a neskôr sa rozšírila po celej Európe. Vlastnosťami je 
príbuzná porcelánu, predstavovala ekonomicky dostupnejší 
a vyhľadávaný medzistupeň medzi luxusným, nedostupným 
porcelánom a ťažkopádnejšou fajansou. 
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stratégiu možno zamerať na kuriozity, 
solitéry alebo konzistentne budované 
menšie kolekcie, napríklad mokka šálky. 
Vlastné preferencie ovplyvňuje nielen 
individuálny vkus, ale aj vlastné finanč-
né a priestorové možnosti. Pri prezen-
tácii porcelánu v interiéri odporúčame 
vsadiť na nápaditosť a netreba sa pritom 
báť ani drobného experimentovania. 
Porcelánovým figúrkam a tanierom je 
síce vo vitríne alebo na poličke pohodl-
ne, ale hravo inštalované na stene doká-
žu príbytok spestriť oveľa viac. 
Intervenciou starého porcelánu do 
moderného obydlia nič nepokazíte, a to 
platí aj o súčasnom porceláne v kom-
binácii so starším zariadením. Rodinke 
porcelánového vtáctva pristanú malé 
poličky, no dobre vynikne napríklad 
i dekoratívna klietka. Nový rozmer 
získa zarámovaný tanier po babičke či 
nápaditá šálka, vložená pod sklený zvon 
na cukrovinky. Jedálenský stôl či iná 
časť priestoru tým získa nový akcent 
a nemusí to byť len pri príležitosti ro-
dinnej oslavy. Samostatne adjustované 
predmety okrem dekoratívnej funkcie 
nadobudnú aj význam spomienky na 
milú osobu. Základným východiskom 
je upustiť od zaužívaných kompozícií, 

symetrických a strohých línií a odvážiť 
sa kombinovať štýly, formy a pohrať sa 
s farebnou škálou.

Idea, vtip, význam,  
harmónia
V súčasnosti vyhľadávaný eklektický 
charakter interiérov možno docieliť 
vhodným výberom nábytku aj dopln-
kov. Nemalo by však ísť len o prázdny 
symbol spoločenského statusu. Pri 
inštalácii porcelánu nesmie chýbať 
základná idea, vtip, význam a harmó-
nia. Zaujímavý vie byť príbeh zbierky 
či solitéru - kto ho komu daroval, kde 
ste ho objavili, akú udalosť či miesto 
pripomína. Pri eklektických interié-
roch treba dávať pozor na správny 
výber zariadenia, aby sme neskĺzli do 
gýču. Staré dobré pravidlo „menej je 
viac“ platí aj v tomto prípade. Pri mno-
žení vizuálnych vnemov totiž hrozí ri-
ziko, že namiesto vytúženej harmónie 
dôjde k súpereniu a nesúladu. 
Pomocníkmi (a tiež akýmisi arbitrami 
kultivovaného vkusu aj kvality) môžu 
byť databázy renomovaných aukčných 
spoločností ako Dorotheum (od 1707) 
či Sotheby’s (od 1744). Inšpirácia 
sa dá čerpať aj z múzeí - napríklad 

Pohľad do expozície výstavy Biedermeier v Slovenskej národnej galérii 
(2015), kde boli pri inštalácii porcelánu použité staršie dlhodobo 
nepoužívané sklené zvony z reštaurátorských ateliérov SNG. 

Šálka na čaj s podšálkou. 
Viedeň, 1827. SNM – MČK, 
Hrad Červený Kameň

Šálka na čaj s podšálkou. 
Viedeň, 1850 - 1852. Múzeum 
Spiša, Kaštieľ Markušovce

drážďanský Zwinger na svojej vir-
tuálnej stránke ponúka prehliadku 
inovatívnej a farebne veľmi pútavej 
expozície porcelánu. Nájdu sa v nej 
okrem iného aj kusy vytvorené pre 
vysnívaný palác Augusta II. Silného. 
Dvojica meissenských papagájov 
(modelovaných podľa živých jedin-
cov) v majetku grófky Moschinskej 
približne z tohto obdobia predali pred 
piatimi rokmi v Sotheby’s za viac ako 
380.000 dolárov. 
Aj súčasní slovenskí a českí dizajnéri 
ponúkajú nápadité doplnky či monu-
mentálnejšie porcelánové inštalácie 
do interiérov. Výhodou takejto akvi-
zície býva, že umiestnenie v interiéri 
možno priamo konzultovať so samot-
nými dizajnérmi a nezanedbateľný 
je aj fakt, že tým podporíme domáci 
umelecký trh. Invencii sa medze ne-
kladú, a tak sa môžeme pochváliť na-
príklad aj výberovou kolekciou IKEA 
šálok - predstavuje voľbu kvalitného 
súčasného dizajnu, ktorý je vďaka 
masovej produkcii cenovo dostupný. 
Všetko záleží od zvoleného naratívu 
vystavenej kolekcie či jednotlivých 
kusov. Základom je obhájiť si zbera-
teľský a výstavný zámer.   e

Pri inštalácii 
porcelánu by 
nemala chýbať 
základná idea, 
vtip, význam 
a harmónia.

Šáločky na čokoládu. Meissen, do 1815. SNM – MČK, 
Hrad Červený Kameň

6362

art


