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Doména crafts.sk je od 18. marca 2011 obsadená. Žije 
projektom študentov Ústavu dizajnu FA STU v spo-
lupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bra-
tislave. Tento projekt sa stal praktickou časťou vý-
skumu dizertačnej práce v  odbore Dizajn s  názvom 
„Remeslo pre 21. storočie“. Hľadanie úlohy remesiel 
v 21. storočí ponúka na jednej strane nové možnosti 
kombinácie tradičných postupov a  súčasných tech-
nológií, na strane druhej možnosť priniesť nový po-
hľad na dizajn ako na kolektívnu disciplínu, kde vý-
znam autorstva nie je na prvom mieste, a dizajn sa 
stáva sa spoločensky zdieľanou hodnotou, všeobecne 
prístupnou, otvorenou participácii. 

Na objasnenie úlohy pojmu „remesla“ v tomto pro-
jekte je dôležité zdôrazniť, že jedným z jeho cieľov je 
vytvorenie alternatívneho metodologického modelu 
práce/štúdia dizajnéra, ktorý bude inšpirovaný fi lo-
zofi ckým odkazom a hodnotami ľudovej remeselnej 
výroby, ako aj súčasnými tendenciami (nielen) v te-
órii dizajnu, ako sú roztrúsená tímová práca a otvore-
ný proces navrhovania v zmysle zdieľanie informácií 
a podnetov. Cieľom tohto textu je načrtnúť teoretic-
ký základ a kľúčové názorové smery, z ktorých experi-
mentálna časť projektu vychádza.

Remeslo – príliš široký pojem?
V slovenskom výkladovom slovníku (Krátky slov-
ník slovenského jazyka z roku 1988) pod pojmom 
remeslo nájdeme túto defi níciu: „činnosť pri výro-
be predmetov dennej potreby pomocou ručných ale-
bo jednoduchých nástrojov“. Podľa anglických slov-
níkov remeslo je „práca alebo aktivita vyžadujúca 

si zručnosť napríklad vo vzťahu k  výrobe objektov“ 
(Cambridge International Dictionary of English), „ak-
tivita zahŕňajúca zručnosť vo výrobe vecí vlastnými 
rukami“ (Oxford dictionary) alebo „tradičná schopnosť 
výroby vecí rukami“ (Macmillan English Dictionary). 
v troch rôznych anglických slovníkoch defi nícia poj-
mu „craft“ obsahuje mimoriadny rešpekt k  tomuto 
pojmu – vo výraze výraz „skill“ – schopnosť, alebo 
„tradition“ – tradícia. 

Pozrime sa však do odbornej literatúry a pokúsme 
sa nájsť korene pojmu remeslo (nielen samotná re-
meselná výroba, ale aj jej produkty) – ktorý prichá-
dza v  spoločnosti navzájom sa prelínajúcich termí-
nov: ľudové remeslo, výtvarný prejav ľudu, ľudové 
umenie, kultúrna tradícia a výtvarný/inštitucionalizo-
vaný/komerčný folklorizmus. v krátkosti sa pokúsme 
o ich porovnanie. Pojem ľudové remeslo Mešša1 de-
fi nuje ako výrobu, na ktorú nepotrebujeme špeciál-
nu prípravu ani čas na zvládnutie súboru špeciálnych 
zručností. Ľudové remeslo vidí ako súbor stereotypov 
predstavujúcich sa v rituáloch viazaných na zaniknu-
té výrobné postupy a nástroje, ktoré nemajú priamu 
a bezprostrednú nadväznosť na súčasnosť. Typ reme-
selnej produkcie obsiahnutej v tomto pojme je etnic-
ký a „ľudový“ v zmysle prenosu kultúrnej informácie. 

Čo sa týka rozlišovania pojmu „ľudový“ (nevieme 
identifi kovať pôvod, autora) a „neľudový“ (poznáme 
konkrétny pôvod a autora, obsah tradície je odovzda-
ný tech, formou komunikácie), Mešša považuje toto 
rozdelenie za zbytočné, lebo hoci pôvod ľudových fo-
riem nepoznáme, každá z nich má svoj pôvod v indi-
viduálnom počiatku. Za podstatnú považuje funkciu 
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a vnímanie daného javu/predmetu/nástroja v danom 
spoločenstve.

Pojem ľudové umenie je značne široký, neohra-
ničený pojem, zahŕňajúci hudobný, tanečný, iný pre-
jav. Pojem výtvarný prejav ľudu Mešša považuje za 
alternatívu pojmu ľudové umenie, keďže predmety 
používané v  ľudovom prostredí nemusia byť ume-
ním, ale takisto nie vždy musia byť ľudové v  náro-
dopisnom zmysle (prejavy neľudového pôvodu, ktoré 
zľudoveli). Výtvarný prejav ľudu potom defi nuje ako 
bezprostredný, spontánny a nesprostredkovaný pre-
jav estetického cítenia a výtvarných daností jednot-
livca, zhmotnený do konkrétneho predmetu.

Čiastočne protirečiac tomuto názoru v zákone SNR 
č. 4/19582 sa stretneme s pojmom ľudová umelecká 
výroba, defi novaným ako „Zhotovovanie úžitkových 
umeleckých predmetov, prevažne z prírodného mate-
riálu, pracovníkmi, ktorí pri svojej tvorivej práci po-
kračujú v  ľudovej umeleckej tradícii a  uplatňujú pri 
nej skúsenosti rukodielnej výroby minulosti.“ s  po-
dobným pojmom sa stretneme aj v staršej literatúre 
– Michalides3 používa pojem ľudovo umelecká vý-
roba, ktorý týmto pojmom označuje domácu výrobu 
(pôvodne určená pre základné potreby dediny), ktorá 
sa v  druhej polovici 19. storočia na Slovensku pre-
transformovala na výrobu cielene robenú pre odbyt 
v  meste, sídelne a  spoločensky odlišnom prostredí, 
so zvýšenou pozornosťou na dekoratívnu úpravu. 

Ďalší často používaný pojem, ktorý často spre-
vádza prácu súčasných výrobcov ľudových arte-
faktov, je umelecko-remeselná činnosť. v  záko-
ne SNR č. 4/19584 nájdeme v 3. časti, § 7, defi níciu 

umelecko-remeselnej činnosti ako „rukodielne zhoto-
vovanie umeleckých diel výtvarného, dekoratívneho 
a stavebného umenia pracovníkmi, ktorí túto činnosť 
robia ako svoje povolanie na základe klasických me-
tód majstrovskými technikami bezprostredne alebo 
podľa návrhov“.

Za opak výtvarného prejavu ľudu považujeme všet-
ky tri druhy folklorizmu (Výtvarný/inštitucionalizo-
vaný/komerčný), keďže ide o novú, vedomú interpre-
táciu výtvarnej tradície, ktorá využíva fakty – prácu 
etnografov a historikov, preberá formálne znaky a vý-
tvarno-estetické kvality na pozadí výtvarného preja-
vu ľudu. Inštitucionalizovaný folklorizmus pramení 
zo záujmu o ľudovú kultúru ako o prameň národnej 
identity. Cieľom je zaistiť kontinuitu výroby tradič-
ných predmetov v pôvodnej podobe. Obdobou je ko-
merčný folklorizmus, ktorého produktom sú suveníry 
a  spomienkové predmety s  hlavnou (novou, ume-
lo vzniknutou) funkciou reprezentovať prostredie, 
z ktorého pochádzajú. 

Aktuálnosť (ľudovej) remeselnej výroby

Korene
Francúzsky sociológ Michel Maff esoli vo svojej knihe 
Rytmus života súčasnú spoločnosť vidí ako „zbierku 
archaizmov“ a „mytologický zlepenec“. Ideu pokroku 
považuje za prekonanú a  celé dejiny chápe ako ob-
javovanie nových konštelácií zo starých prvkov (tri-
balizmus, nomadizmus…). Tak ako Heidegger hovorí 
o  „prvotných skúsenostiach,“ Jung o  „sieti koreňov, 
ktorá je na počiatku všetkého5“, Maff essoli prichádza 

Vizuál festivalu Dni majstrov ÚĽUV 2011

Foto: Paul Birman, koláž Michala Lipková



44 ALFA 1 ¦ 2012

s  pojmom „enracinement dynamique“ – dynamická 
zakorenenosť. Čo nás viaže k  minulosti, je zárukou 
budúcnosti, a  súčasne dodáva prítomnosti jej živo-
taschopnosť6. Domnievajúc sa, že prinášame niečo 
nové, v skutočnosti podľa Maff esoliho len vynášame 
na povrch veci minulé. „Korene“ a „ zvyky“ sú v čase, 
keď náš každodenný život čelí záplave technológií, 
podľa neho zdrojom energie a zárukou ďalšieho ko-
lektívneho a  individuálneho trvania. Svoju koncep-
ciu ilustruje na príklade diela Paula Klee – ANGELUS 
NOVUS sa vrhá vpred, oči má však obrátené dozadu – 
zachytený v momente večnej prítomnosti, premýšľa-
júc o tom, čo je, vo svetle toho, čo bolo – paralela po-
hľadu späť na tradíciu z pozície súčasného kontextu.

Identita
V právnom poriadku Slovenskej republiky upravujú 
oblasť ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva 
viaceré dokumenty, pričom tradičnej remeselnej vý-
roby sa týka zákon SNR č. 4/1958 Zb. SNR o  ľudo-
vej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách. Slo-
venská republika ratifi kovala Dohovor UNESCO na 
ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Conven-
tion for the Safeguarding of the Intangible Heritage) 
24. apríla 2006 a dohovor vstúpil do platnosti pre 
SR 24. júna 2006. Pod pojmom „kultúrne dedičstvo“ 
(hmotné i nehmotné) chápeme ako súčasť materiál-
neho a duchovného bohatstva Slovenskej republiky. 

V dokumente Koncepcia starostlivosti o tradič-
nú ľudovú kultúru7 je ďalej kultúrne dedičstvo de-
fi nované ako „základ našej kultúrnej identity, zdroj 
historického vedomia, patriotizmu a  vzdelanosti, 
poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástroj toleran-
cie, občianskej súdržnosti a  porozumenia medzi ná-
rodmi“. v rovnakom dokumente je vyslovená obava z 

hrozby zániku tradičnej ľudovej kultúry pod vplyvom 
„preberania unifi kovaných kultúrnych foriem (procesy 
globalizácie)“. v  inom dokumente, s  názvom Návrh 
opatrení na realizáciu zámerov deklarácie NR SR 
o  ochrane kultúrneho dedičstva8 medzi úlohami 
a cieľmi ochrany nájdeme odporúčanie „ďalej rozví-
jať jednotlivé tradičné remeslá a zručnosti, zabezpečiť 
ochranu a kontinuitu remeselných postupov a  tech-
ník, k čomu by mala prispieť ochrana podmienok čin-
nosti ľudových umeleckých výrobcov…“

Štátna dokumentácia svoj postoj k  aktuálnosti 
zachovania kontinuity remesla (resp. nehmotného 
kultúrneho dedičstva, ľudovej umeleckej výroby) na 
Slovensku defi nuje veľmi jasne. Pozitívne ohlasy na 
aktuálnosť a rozvíjanie koncepcie remeselnej výroby 
nájdeme aj v slovenskej odbornej literatúre (ale nie-
len). Podľa Meššu sa návrat k výtvorom anonymných 
tvorcov v minulosti môže stať východiskom k oboha-
covaniu dnešnej profesionálnej kultúry na dosiahnu-
tie jej jedinečnosti v medzinárodnom kontexte.

Ráz remeselných výrobkov
Pojmy ako „defi nitívny tvar9“ alebo „stereotyp rie-

šenia10“ vyjadrujú trvalú hodnotu remeselných vý-
robkov, ktoré overil čas. Každý výrobca bol súčasne 
užívateľom daného produktu, a ten si prispôsoboval 
ako počas samotnej výroby tak i  počas následného 
používania. Len ten výrobok, ktorý obstál „testo-
vanie“, pretrval ako opakovaný prototyp. Úžitkový 
predmet nadobúda estetické vlastnosti až vo chvíli, 
keď sa dovŕši jeho tvarový vývoj a zanikne prvenstvo 
úžitkovej funkcie. Na vytvorení defi nitívneho tvaru 
sa podieľali generácie výrobcov, z ktorých každá pri-
dala čiastočku na jeho zdokonalenie. Autori v pub-
likácii Výtvarník a  drevo ako príklad „defi nitívneho 
tvaru“ výrobku uvádzajú tradičný odlievak zo stred-
ného Slovenska (nádoba na odčerpanie väčšieho 
množstva mlieka, ktorá sa používala na salašoch).

Charakteristické znaky ľudových výrobkov možno 
zhrnúť takto: 

 – špecifi cké tvarovanie (jednoduchý, účelový, ergo-
nomicky overený)

 – unikátny spôsob použitia materiálu (forma orga-
nicky vyplýva z výrobnej techniky),

 – utilitárnosť (predmet bez úžitku bol považovaný za 
stratu času)

 – charakteristická ornamentika (dekor bol v  súla-
de s  tvarom, technologicky/funkčne, odôvodnený, 
často slúžil na vlastnícke odlíšenie alebo mal pô-
vod v ochranných znakoch)

 – efektivita výroby (požiadavka čo najúspornejšej 
výroby).

Paradoxne to bola strojová výroba, ktorá prinies-
la ďalšie pozitívum na stranu remeselnej výroby, 
keď vyčlenila ručnú výrobu ako svoj protipól. Brit-
ská teoretička dizajnu Kristina Niedderer, ktorá sa 

Mentálna mapa z prvého mítingu so 
študentmi. Čo je remeslo?
Foto: Michala Lipková
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systematicky venuje (teoreticky aj prakticky) súčas-
nej remeselnej tvorbe, upozorňuje v  jednej zo svo-
jich prác11 práve na emocionálne pôsobenie reme-
selného výrobku na užívateľa. Podľa Nieddererovej 
tieto emocionálne hodnoty vychádzajú z „intímnosti 
zaobchádzania a  viaczmyslového pôsobenia“ týchto 
výrobkov. Hovorí aj o  autenticite remeselných vý-
robkov, ktorú vidí ako opak fenoménu „kópie“, cha-
rakteristického pre sériovú výrobu. Autenticita sa 
podľa Nieddererovej odvíja od integrity jednotlivých 
aspektov, ktoré remeselná výroba zahŕňa (materiál, 
proces, funkcia, estetika a  koncept). Dosahovanie 
danej integrity je podľa autorky textu možné práve 
vďaka osobnosti výrobcu, ktorý jednotlivé aspekty 
ovplyvňuje „za chodu“ a  vtláča im jedinečnú ľuds-
kú hodnotu. Analogicky Uhrín12 hovorí o jednote rúk 
a ducha, o remeselnej skúsenosti, ktorá môže poskyt-
núť väčší priestor na vyjadrenie individuality. 

Technologický pokrok, ná(stroj), materiál 
Pôvodná remeselná výroba bola domáca, určená pre 
vlastnú potrebu, neskôr pre okruh dediny. s rozvojom 
miest sa pretransformovala na výrobu cielene robe-
nú na odbyt v sídelne a spoločensky odlišnom pro-
stredí. Neskorší mestský remeselník v 13. storočí (na 
našom území) sa remeslu venoval ako svojmu hlav-
nému zamestnaniu a  pracoval s  najvyspelejšou sú-
dobou technikou, ako príslušník meštiackeho stavu. 
Vznik cechov ešte podporil šírenie nových technoló-
gií. Titulný citát v úvode tejto práce, ktorý slovami 
Tibora Uhrína tvrdí, že „remeslo vždy sledovalo tech-
nický pokrok“, tento pohľad na pôvodný, progresívny 
ráz remesla potvrdzuje. 

Po zrušení cechov sa remeslá opäť začali sústreďo-
vať v dedinskom prostredí. Vznik manufaktúr vytvo-
ril podmienky na prechod k  strojovej výrobe, a prí-
chod novej profesie dizajnéra. Kristina Niedderer13 
doslova hovorí o nahradení remeselnej výroby – pri-
čom táto náhrada remesla priemyselnou produkci-
ou sa mala odohrať na viacerých úrovniach (nižšie 
ekonomické náklady, pravidelnosť produkcie, kvalita 
a optimalizácia funkčnosti). Uhrín túto zmenu v mo-
dernej industrializovanej spoločnosti defi nuje ako 
„eliminovanie potreby remeselne zhotovených výrob-
kov“, čo spôsobilo stratu tradičnej úlohy remesla. 
Remeslo sa preto dnes musí nanovo defi novať v sú-
vislosti so spoločnosťou zameranou na technológie, 
ktoré dosahujú čoraz väčšiu efektivitu a ktoré menia 
náš životný štýl. Nieddererová v tomto smere hovorí 
o „prehodnotení integrity remeselnej výroby v zmysle 
nových technológií“.

Pozitívny pohľad na „re-defi níciu“ remesla v kon-
texte nových technológií nájdeme nielen u súčas-
ných autorov, ale napríklad aj u Okruckého a Kaut-
mana14 – ktorí hovoria o  „veľkej úlohe výtvarníka 
priblížiť stroj človeku“. Stroj je podľa nich prostriedok 

na stvárnenie, nielen na realizáciu. Zúčastňuje sa na 
výslednom ráze diela, stáva sa aktívnym činiteľom 
výtvarnej tvorby, keď z neosobného mechanizmu 
autor urobí prostriedok, pomocou ktorého vyjadru-
je tvorivú myšlienku. Stroj prirovnávajú k tradičným 
remeselným nástrojom, ktoré sú „predĺženou rukou 
majstra“ a  prostriedkom na poznávanie materiálu. 
Podobný názor nájdeme aj u Nieddererovej. Nové 
technológie považuje pre remeslo za relevantné naj-
mä z hľadiska masovej prispôsobiteľnosti produktov 
a možnosti experimentu s novými možnosťami reali-
zovať unikátne výrobky (napr. prostredníctvom rapid 
prototypingu). Tento proces realizácie diela podľa 
autorky vyžaduje vysoký stupeň kvalifi kácie v oblasti 
tzv. „digitálnych zručností“ (digital skill), ktoré podľa 
nej v  súčasnosti môžeme považovať za novú formu 
remesla. Vďaka týmto tvorivým postupom potom 
podľa Nieddererovej remeslo môže byť spätne prí-
nosné samotným technológiám – vyvinutím ich no-
vých aplikácií alebo alternatívnych kombinácií.

Dnes
„Donedávna sa naše prostredie skladalo z vecí“ – tak-
to začína Vilém Flusser svoj text „The Non-Thing“. 
Dnes naše prostredie zo všetkých strán zaplavujú in-
formácie15. v globálnej dedine žijeme už od osemde-
siatych rokov 20. storočia, masové šírenie prístupu 
k internetu a rozmach sieťovej kultúry však na vlast-
nej koži zažívame až dnes. Tak ako technológie me-
nia náš život a  spôsob komunikácie, majú dosah aj 
na oblasť priemyselného dizajnu. Neobmedzený prí-
stup k informáciám, stále nové nástroje na zdieľanie 
a spoluprácu. v industriálnej ére dizajn výrobkov zna-
menal výhradne navrhovanie produktov pre pasív-
nych konzumentov. v  postindustriálnej (digitálnej) 

Brief projektu vznikol ako výsledok diskusie. Nájdete ho 
online (http://blog.crafts.sk/about/). Jedným z jeho bodov je 
požiadavka „každodennej užitočnosti“ produktov – „365+“
Foto: Michala Lipková
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ére sa masy dostávajú k slovu, užívateľ sa stáva ak-
tívnym prvkom, chce a môže participovať, ovplyvňuje 
výrobu a distribúciu produktov. 

Roky 1984, keď bol na trh uvedený prvý osobný po-
čítač Apple Mackintosh, a dátum 1989 („objavenie“ 
internetu Timom Berner-Lee v Oxforde) sa označu-
jú za začiatok digitálnej revolúcie. Počítač – či lep-
šie povedané komunikačné technológie vo všetkých 
svojich formách – si vydobyli miesto takmer v kaž-
dej sfére nášho života a  radikálne ovplyvnili naše 
mentálne nastavenie. v  dlhej histórii komunikač-
ných technológií sa internet od ostatných médií líši 
najmä svojou nehmotnosťou, globálnym dosahom 
a  nepredvídateľným množstvom informácií. Pod-
ľa Marcusa16 digitálne technológie nás inšpirovali 
k  opusteniu lineárneho, v  ľavej hemisfére zakotve-
ného modelu jednorozmerného a  racionalistického 
západného spôsobu prežívania sveta a nahradili ho 
synchronickým modelom pravej hemisféry – ktorý 
je mnohorozmerný a  je schopný vydať sa viacerými 
smermi súčasne. Marshall McLuhan už v  šesťdesia-
tych rokoch 20. storočia opísal širšie sociálne aspek-
ty elektronických technológií. Vo svojej knihe The 
Global Village predpovedal tento ďalekosiahly dosah 
digitálnej revolúcie, keď písal, že „kreatívny proces 
poznávania bude kolektívne a  jednotne rozšírený na 
celú ľudskú spoločnosť“.

Kultúra našich každodenných predmetov vždy vý-
voj spoločnosti prirodzene odrážala a  aj odrážať 
bude. Prostredníctvom (nielen, ale predovšetkým) 
internetu môžeme dnes pozorovať viacero spotrebi-
teľských trendov, ktoré nás nútia zamyslieť sa prá-
ve nad vzťahom reálneho – virtuálneho remesla (ako 
o ňom hovorí Nieddererová). Jedným z týchto tren-
dov, ktorému internet dal silu prerásť do skutočnej 

módy, je sprostredkovaný predaj unikátnych „hand-
made“ produktov prostredníctvom otvorených portá-
lov, kde sa ktokoľvek môže stať predajcom a ktokoľ-
vek nakupujúcim (http://etsy.com/ alebo slovenský 
portál http://sashe.sk), bez akejkoľvek cenzúry. Dru-
hou veľkou skupinou, úzko súvisiacou práve s preda-
jom svojpomocne vyrobených artefaktov, je skupina 
portálov venovaných najrôznejším formám fenomé-
nu DIY (do-it-yourself = urob si sám). Spektrum tých-
to „remeselných“ záujmových skupín sa pohybuje od 
univerzálnych tipov a návodov, ako vyrobiť čokolvek 
(http://www.instructables.com/, http://www.make-
zine.com) až po veľmi špecifi cké stránky venujúce 
sa konkrétnym produktom, respektíve ich úpravám 
(http://www.ikeahackers.net/ alebo projekt http://
www.openstructures.net/, pokus o  vytvorenie otvo-
reného modulárneho systému založeného na jednot-
nej konštrukčnej sieti). 

Za určitý medzistupeň môžeme považovať populár-
ne formy masovej individualizácie produktov (mass 
customization), ktorú ponúkajú samotní výrobcovia, 
a tak dávajú zákazníkovi možnosť prispôsobiť si výro-
bok, editovať jeho zdrojový kód a tým činom jeho vý-
sledný dizajn prostredníctvom softvéru prístupného 
online samotný dizajn výrobku. Ako príklad môžeme 
uviesť americké štúdio Nervous Systems (http://n-e-
r-v-o-u-s.com/), ktoré využíva vlastné digitálne ná-
stroje na tvorbu šperkov, svietidiel a  iných úžitko-
vých predmetov. Priamo na ich webstránke si môžete 
prostredníctvom parametrickej aplikácie CAD navr-
hnúť napríklad vlastný náramok, meniac jednotlivé 
parametre v live náhľade v prostredí 3D. 

Poslednou skupinou sú komunitné portály a projek-
ty venujúce sa priamo digitálne riadeným výrobným 
nástrojom a ich konštrukcii, prípadne sprostredkujú-
ce tieto služby na diaľku. Ako príklad môžeme uviesť 
seba-replikujúce sa tlačiarne 3D RepRap a MakerBot.

V závere tejto kapitoly by sa mohla objaviť otázka, 
prečo v názve tejto štúdie nefi guruje slovo dizajn – 
predmetom výskumu je remeslo ako samostatný in-
špiračný zdroj – bez potreby diskutovať o  tom, kde 
sú jeho hranice vo vzťahu k  dizajnu. Na rozdiel od 
„mladej“ profesie priemyselného dizajnéra, ktorý má 
dnes (v jednotlivých priemyselných odvetviach) rela-
tívne jasne zadefi novanú pozíciu vo výrobnom proce-
se, remeselník – povolanie s hlbšími koreňmi – dnes 
tápe a hľadá si svoje miesto. Viaceré trendy a myš-
lienkové smery v teórii súčasného dizajnu naň však 
cielia svoj refl ektor, odhaľujúc zaujímavé analógie. 
Ponúkajú nové možnosti tak pre remeslo, ako aj pre 
dizajn. v nasledujúcom texte sa budeme bližšie ve-
novať dvom súčasným koncepciám prístupu k dizaj-
nu – globálnemu trendu „Open Design a teoretickej 
koncepcii Jana Michla „design jako redesign“, ktoré 
zaujímavým spôsobom pracujú s hodnotami blízkymi 
práve pôvodnému dedinskému remeslu.

Stanú sa výsledky projektu crafts.
sk súčasťou „public domain“ ?
Foto: Michala Lipková
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Dizajn ako „redesign“
Český teoretik Jan Michl, pôsobiaci v Nórsku, prináša 
vo svojich textoch zaujímavý pohľad nielen na dizaj-
nérsku tvorbu, ale najmä na samotný pojem „dizajn“. 
Čiastočne svoje myšlienky prezentoval v  publikácii 
vydanej VŠUP Tak nám prý forma sleduje funkci, kľú-
čový v tejto téme však je jeho text „Vidět design jako 
redesign“, ktorý nebol publikovaný knižne, ale len na 
jeho webstránke17. v tomto texte sa snaží etablovať 
nový význam pojmu „redesign“. Prináša názor, že po-
jem „design“, v kontexte, v akom ho dnes používame, 
je zavádzajúci, exponuje jednu stránku dizajnérskej 
činnosti na úkor ostatných (rovnako dôležitých). 

V Michlovom ponímaní, „vidieť dizajn ako rede-
sign“ znamená mať na pamäti, že design, či už pro-
dukt, alebo samotný proces, majú vždy historickú 
dimenziu. Vyvracia súčasnú ideu dizajnéra – autora/
tvorcu, kritizuje (podľa jeho názoru) stále živé dedič-
stvo funkcionalistického navrhovania, založeného 
na predstave individualistickej činnosti čerpajúcej 
len z  „minulostiprosté přítomosti“. Predaj výrobku 
ako autorského produktu (v súčasnosti prevládajúci 
trend), podľa Michla naďalej zvyšuje ilúziu, že všet-
ky výrobky majú jediného, zreteľne identifi kovateľ-
ného autora. v jeho očiach má dizajn (v jeho texte po 
správnosti nahradený pojmom „redesign“) nadindivi-
duálny, kooperatívny a kolektívny ráz, a je výsledkom 
opakovaného zlepšovania predchádzajúcich riešení. 

Vo svojom texte Michl svoj „evolučný pohľad“ na 
navrhovanie produktov obhajuje príbuznými názor-
mi iných teoretikov, či už z oblasti dizajnu, fi lozofi e, 
alebo umenovedy. Cituje Georga Kublera (Shape of 
Time, 1962), ktorý tvrdí, že všetko, čo sa dnes vyrába, 
je „replika alebo varianta niečoho urobeného krátko 
predtým“, Georga Basalla (Evolution of Technology, 
1988), podľa ktorého „každý nový technologický sys-
tém vyrastá z predchádzajúcich systémov, presne ako 
každý nový artefakt vyrastá z predchádzajúcich arte-
faktov“. Uvádza viacero príkladov z odbornej literatú-
ry, ktorých ústrednou témou je úloha chýb a omylov 
vo vývoj funkčných riešení. v kontexte vzťahu pojmov 
remeslo – dizajn (a hľadania analógií medzi nimi) je 
zaujímavá pasáž z knihy Donalda Normana Design of 
Everyday Thins, ktorú Michl tiež cituje: „Zlepšovanie 
prirodzeným vývojom je možné len tam, kde je každý 
predchádzajúci dizajn preštudovaný a kde je remesel-
ník ochotný byť fl exibilný. Predpokladom je rozpozna-
nie zlých stánok. Ľudový remeselníci zlé stránky me-
nia a tie dobré nechávajú bez zmeny. Ak sa výrobok 
zhorší, niekto iný ho zmení k lepšiemu v ďalšom kole.“

Michl, ako univezitný pedagóg, neobchádza tému 
dizajnérskeho vzdelávania. Vo viacerých svojich 
textoch zdôrazňuje potrebu zmeny vo výučbe dizaj-
nu na vysokých školách: „Je dôležité viesť študen-
tov dizajnu k  tomu, aby chápali pojmy tvorivosti 
a originality v súvislosti s výtvarnými a technickými 

problémami a  úlohami, nie ako bez-adresné výra-
zy vlastného ja. (…) Takéto nahliadnutie posilňuje 
vôľu a motiváciu učiť sa od ostatných bez pocitu, že 
to podrýva vlastnú originalitu či umeleckú nevinnosť 
a čistotu.“18

V závere tretej časti textu (III. Perspektiva redesig-
nu: nové svetlo na staré problémy), Michl v krátkos-
ti spomenie „svět počítačú“ a meno Eric Raymond. 
Raymond, programátor a spisovateľ, autor knihy Ka-
tedrála a  bazár, je známy ako neofi ciálny hovorca 
hnutia open source. Michl sa nevenuje pojmu open 
source, len okrajovo spomenie rozsiahlu diskusiu 
o výhodách a nevýhodách „redesignu“ ako systema-
tického prístupu k tvorbe softvéru, ktorá prebieha od 
deväťdesiatych rokov 20. storočia napríklad medzi 
spolutvorcami operačného systému Linux, ktorý je 
príkladom najúspešnejšieho programu s tzv. „otvore-
ným“ (verejne prístupným a editovateľným) zdrojo-
vým kódom. Podobnosť medzi Michlovým chápaním 
dizajnu a  kolaboratívnym charakterom megatrendu 
„Open-X“19 rozvinieme v nasledujúcej časti textu.

Open Design Now
V júni 2011 na berlínskom festivale dizajnu DMY 
2011 bola prvý raz prezentovaná kniha kolektívu au-
torov s názvom Open Design Now, s provokatívnym 
podtitulom „Why design can not remain exclusive“ – 
v preklade: prečo dizajn nemôže zostať exkluzívnym 
(výhradný, výnimočný, výlučný). Kniha je súborom 
textov od rôznych autorov, obsahuje články, eseje, 
prípadové štúdie a vizuálny index.

Ako bolo spomenuté v závere predchádzajúcej čas-
ti, fenomén otvoreného zdrojového kódu, ako ho poz-
náme z prostredia softvérových vývojárov, nezadrža-
teľne presiakol do ďalších odvetví. v knihe nájdeme 
viacero pohľadov a  interpretácia pojmu Openness 
(otvorenosť). Samotný autori citujú v  úvode knihy 
online encyklopédiu Wikipédia20 – kde je tento po-
jem defi novaný ako „všeobecná fi lozofi cká poloha, z 
ktorej vychádza konanie určitej skupiny jednotlivcov 
a  organizácií, keď proces rozhodovania nie je riade-
ný centrálnou autoritou, ale verejným manažmen-
tom, ktorý je tvorený decentralizovanými, rozptýle-
nými účastníkmi“. Michael Avital neskôr vo svojom 
príspevku o  pár strán ďalej defi nuje „Openness“ zo 
spoločenského hľadiska, ako základnú charakteristi-
ku infraštruktúry, ktorá „umožňuje a posilňuje zdie-
ľanie, vzájomnosť, spoluprácu, toleranciu, rovnosť, 
spravodlivosť a slobodu“ – práve v tejto defi nícii na-
chádzame podobnosti s Michlovou defi níciou „desig-
nu = redesignu“.

Hlavným cieľom publikácie Open Design Now bolo 
preskúmať súčasný stav a možnosti aplikácie „otvo-
renosti“ v oblasti produktového a priemyselného di-
zajnu. M. Avital v jednej z kapitol tieto rastúce ten-
dencie deklaruje ako megatrend s názvom Open-X, 

pričom „X“ vidí dnes v troch základných oblastiach: 
Open Innovation (otvorená inovácia, zameraná na 
zdieľanie vedomostí, s  primárnou cieľovou skupi-
nou, ktorú tvoria najrôznejšie organizácie), Open 
Source (rozptýlený vývoj, zameraný na voľné edito-
vanie a  spoluvytváranie softvéru v  developerských 
komunitách), Open Design (otvorený dizajn, ktoré-
ho cieľom je naplnenie osobných materiálnych pot-
rieb, prostredníctvom roztrúsenej, sebestačnej výro-
by produktov, ktorej cieľovou skupinou sú priamo 
užívatelia).

John Thackara vo svojom príspevku Into the Open 
vidí „Open Design“ ako viac než len nový spôsob vý-
roby vecí: „… ako proces, a ako kultúra, otvorený di-
zajn mení vzťah medzi ľuďmi, ktorí veci vyrábajú, po-
užívajú, a ktorí sú za ne zodpovední“. Na rozdiel od 
tradičnej doktríny, kde dizajn tvorí väčšinou fázu 
predchádzajúcu komerčnej výrobe a  distribúcii, ot-
vorený dizajn je nasmerovaný k užívateľom, ktorí sa 
aktívne zúčastňujú na zhotovovaní produktov, prebe-
rajúc výzvu ignorujúc konvenčné spôsoby priemysel-
nej výroby.

Analogicky (1) k nehmotnému dedičstvu, ku ktoré-
mu sa radia remeselné postupy a k (2) evolučnému 
vnímaniu dizajnu Jana Michla – Andrew Katz v  ka-
pitole Authors and Owners [Open Design Now, 2011, 
s. 65] obhajuje fi lozofi u otvorenosti zdrojových kó-
dov vo verejnej sfére („public domain“) citátom Tho-
mas Jeff ersona: „Ten, kto odo mňa získa nápad, dos-
táva inštrukcie, bez toho, aby som ja na tom tratil, 
takisto ako si môže odo mňa zapáliť svoju fakľu, bez 
toho, aby moja horela slabšie. Idea by sa mala voľne 
šíriť svetom, od človeka k človeku, (…) tak ako sa šíri 
oheň, rozpínajúci sa v priestore; nestrácajúc na svojej 
intenzite.“

Prirodzene – takéto uvažovanie o  otvorenom di-
zajne produktov, kde analogicky k softvéru sa návrh 
v  podobe výrobného výkresu alebo opísaného ná-
vodu na výrobu stáva voľne dostupným prostred-
níctvom komunikačných technológií – nás privedie 
k  otázke autorských práv, licencií a  profi tu pre au-
tora/dizajnéra. Druhým, nemenej významným prob-
lémom je otázka kompetencie samotného užívateľa 
v prípade jeho interakcie so „zdrojovým kódom“ úžit-
kového produktu. Open design Now neprináša len 
jednostranný, idealistický pohľad na túto tému, ale 
prispieva aj do tejto diskusie: „Davy môžu byť múdre, 
ale stále budú potrebovať dizajnérov,“ tvrdí Thacka-
ra21. Jos de Mul sa pridáva: „Nemali by sme automa-
ticky veriť tým, ktorí si myslia, že dokážu navrhovať. 
(…) Dizajn poroty nie vždy sa končí najlepším výsled-
kom.“ v závere knihy Neal Gorenfl o22 píše: „Ako každá 
iná inovácia, „open design“ sám osebe nie je ani dob-
rý, ani zlý. Jeho sociálna hodnota bezozvyšku závisí od 
toho, ako ho použijeme.“
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FA STU, ÚĽUV a Otvorený ateliér
Podľa ofi ciálnej stránky www.uluv.sk Ústredie ľu-
dovej umeleckej výroby (ďalej len ÚĽUV) „plní fun-
kciu celoštátneho dokumentačného a  informačného 
centra ľudovej umeleckej výroby a (…) vo svojej čin-
nosti integruje aktivity vedúce k zachovaniu a rozví-
janiu tradičných remesiel a  ľudovej umeleckej výro-
by v  súčasných podmienkach“. Medzi činnosti tejto 
inštitúcie patrí dokumentovanie výskytu tradičných 
remesiel a  ľudových výrob, starostlivosť o  zbierky 
a dokumentačné fondy, publikačná činnosť, organi-
zovanie výstav, festivalov a prezentácií remesiel, ale 
aj záujmových kurzov remesiel a propagácia ľudovej 
umeleckej výroby a poradenstvo pre remeselníkov.

ÚĽUV ako štátna inštitúcia bol zriadený v  roku 
1945 dekrétom prezidenta vtedajšej Českosloven-
skej republiky. Pôvodný názov znel Ústredie ľudovej 
a umeleckej výroby. Bolo to obdobie vytvárania vý-
robných družstiev podľa jednotlivých remeselných 
druhov výroby. ÚĽUV zabezpečoval technický a  vý-
tvarný dozor nad výrobou, materiálnu výpomoc a od-
byt výrobkov. Komplikovaná situácia nastala v roku 
1952, keď ÚĽUV stratil na jednotlivé družstvá priamy 
vplyv. Situácia sa vyriešila v  roku 1954 začlenením 
do starostlivosti rezortu ministerstva kultúry a záko-
nom z roku 1958, ktorý umožnil ÚĽUV-u klásť dô-
raz na kultúrnu a spoločenskú funkciu ľudovej ume-
leckej výroby. Spojku „a“ medzi slovami „ľudovej“ 
a „umeleckej“ inštitúcia vypúšťa až v roku 1995. 

V päťdesiatych rokoch 20. storočia, v dobe, keď bol 
na slovenskom území kontakt so svetovým dizajnom 
minimálny, vyrástla v  ÚĽUV-e silná generácia 
dizajnérov, ktorí v tom čase v tejto inštitúcii pôsobili 
ako „interní výtvarníci“. Svojou tvorbou dokázali 
osviežiť sortiment unifi kovaného trhu, priniesť doň 
individualitu a  nápad. Takmer polstoročie výrobky 
ÚĽUV-u predstavovali na slovenskom trhu „arbitra 
vkusu a  elegancie23“. Pôsobili tu viaceré silné 
kreatívne osobnosti (Václav Kautman, Stanislav 
Koreň, Viktor Holeščák-Holubár, Jana Menkyová…). 
Po roku 1990 boli interní výtvarníci z dôvodu zmien 
z ÚĽUV-u nútení odísť a  kontinuita spolupráce 
dizajnérov a ľudových výrobcov sa narušila. 

Súčasný riaditeľ ÚĽUV-u, Milan Beljak, v  rozho-
vore pre časopis R_U_D (2/2009) súčasnú situáciu 
a úroveň sortimentu predajní ÚĽUV PLUS (a zároveň 
samotnú produkciu slovenských ľudových výrobcov) 
hodnotí ako stagnujúcu. Doslova hovorí: „Kedysi bolo 
v ÚĽUV-e množstvo skvelých vecí.“ Na otázku, v čom 
vidí dôvod kvalitatívneho poklesu výrobkov, odpo-
vedá, že problém vidí v momente, keď ÚĽUV uveril 
v  samostatný vývoj ľudového umenia. Kedysi ľudo-
vé umenie vznikalo spontánne, dnes je situácia iná – 
veľa výrobcov sa k remeslu dostane formou „hobby“, 
ako k voľnočasovej aktivite popri hlavnom zamestna-
ní: „Dnes úlohu ľudového génia, ktorý pri ovciach, pri 

pomalom životnom štýle niečo vytvoril, a všetci to po 
ňom napodobňovali, musí nahradiť dizajnér. Horizont 
schopností ľudového umelca bol pôvodne veľmi zúže-
ný a svojou tvorbou reagoval len na vlastnú potrebu, 
ten sa však postupne rozšíril a už ho nie je schopný 
obsiahnuť. Aby sa ľudové umenie dostalo aj mimo 
jeho tvorcu, musí reagovať na dopyt, no a tu vzniká 
priestor pre dizajnéra, ktorý na seba berie úlohu spo-
luautora,“ hovorí Beljak24.

Od roku 2009, keď bola prvý raz prezentovaná 
nová koncepcia spolupráce dizajnérov a remeselníkov 
v rámci ÚĽUV-u s názvom Otvorený ateliér, sa túto 
spoluprácu inštitúcii darí realizovať len sporadicky, 
najmä formou exkluzívnej výroby a  predaja solitér-
nych artefaktov v  galériách (Dizajn štúdiou ÚĽUV). 
Otvorený ateliér by mal byť návratom k modelu, kto-
rý fungoval v počiatkoch pôsobenia ÚĽUV-u. Cieľom 
obnovenia otvoreného ateliéru je „vtiahnuť tvorivých 
ľudí do procesu vývoja nových výrobkov“, a s tým, že 
„autori by však mali vedieť, že to robia preto, aby ich 
dielo zľudovelo“25. Podľa Beljaka „ľudovosť“ sa vy-
tvára postupne tým, že sa nápad začne reproduko-
vať inými remeselníkmi ako samostatný fenomén. 
Toto čiastočne vysvetľuje cieľ previazania komunity 
remeselníkov s dizajnérmi, ktorý má byť o vytvorení 
vzťahu „o dôvere a štedrosti“. Koncepcia Otvoreného 
ateliéru defi novaná samotným ÚĽUV-om až prekva-
pivo pripomína state z knihy Open Design Now.

V súčasnosti má ÚĽUV vo svojej databáze vyše 
1 400 výrobcov, pričom väčšina z nich sa však reme-
selnou činnosťou neživí. Organizácia má dve fun-
gujúce regionálne centrá v  Bratislave a  v Banskej 
Bystrici, tretie (v Košiciach) je vo fáze prípravy. Sieť 
predajní ÚĽUV PLUS tvoria dve predajne v Bratisla-
ve, jedna v Prešove a jedna v Bardejove. Na porovna-
nie si môžeme vziať ako príklad situáciu vo Fínsku 
(krajina s porovnateľným počtom obyvateľov): fínska 
organizácia pre remeslá TAITO vznikla už v roku 1913. 
v súčasnosti zastupuje remeslá na národnej úrovni, 
ale aj v regiónoch, kde pôsobí 22 združení, 15 centier 
pre umelecké remeslá a 150 centier pre remeslá. Zau-
jímavosťou je, že „remeslo“ je vo Fínsku povinným 
predmetom na školách (takisto ako v  Nórsku) a  až 
30 000 Fínov podniká v oblasti remesiel. Špecifi kom 
je podpora podnikania v  oblasti remesiel prostred-
níctvom internetu26.

V časopise R_U_D pravidelne vychádzajú profi -
ly slovenských ľudových výrobcov. Viacerí z nich sa 
na stránkach časopisu vyjadrujú, že založenie si živ-
nosti v oblasti, ktorej sa venujú, na Slovensku nepo-
važujú za reálne. Remeselná práca z ich pohľadu nie 
je dostatočne fi nančne docenená, ak sa dostane na 
trh, a pritom pre zákazníka je stále drahá. „V našich 
podmienkach sa zatiaľ nevytvorila tradícia, ktorá by 
dokázala oceniť vzácnosť ručnej práce, luxus detai-
lov,“ píše Oľga Danglová v  profi le vyšívačky Ľubice 

Tak ako nedávno výstava keramiky Bufer 1636, aj projekt 
crafts.sk chce dostať slovenskú tradíciu „z police na stôl“. 
Ako „vysoko“ je modranská keramika u vás doma?

Foto: Michala Lipková
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Potúčkovej [R_U_D, 1/2009, s. 28]. Je cena naozaj 
tým činiteľom, ktorý je hlavnou prekážkou dopytu 
po remeselných výrobkoch? Uhrín tlak na zníženie 
cien výrobkov považuje za charakteristický pre reme-
selnú výrobu. Ponúka jednu z ciest: zapojenie naj-
novšej technológie27. Jedným dychom však dodáva, 
že remeslo pravdepodobne vždy zostane na pozícii 
pomerne malého a exkluzívneho príspevku k výrobe 
produktov. Dokážeme výrobky ÚĽUV-u prostredníc-
tvom synergie dizajnu a  remesla vrátiť do bežných 
slovenských domácností, tak, ako si to predstavuje 
pán Beljak?

Záver
V čom môže skúmanie vzťahu remesla a súčasného 
dizajnu byť prínosné? Očakávania projektu crafts.sk 
môžeme zhrnúť do štyroch základných bodov: 
1. skúmanie vzťahu remeslo – dizajn môže priniesť 

technologicky zaujímavé riešenia v zmysle kombi-
nácie tradičné – nové

2. výsledkom by mohli byť produkty s menším eko-
logickým dosahom výroby, vďaka rovnováhe ruč-
nej a strojovej práce a cieľavedomému výberu lo-
kálnych materiálov

3. projekt, v  prípade úspešnej implementácie pro-
duktov na trh, by mal mať tak sociálny, ako aj 
kultúrny prínos – sociálny v  zmysle vytvorenia 
dopytu po práci remeselníka, kultúrny v  zmysle 
podpory zachovania kontinuity remeselnej výroby

4. testovanie a  následné defi novanie, respektíve 
zhodnotenie alternatívneho metodologického 
modelu pre prácu dizajnéra

Projekt „crafts.sk“ prebieha v spolupráci s Ústredím 
ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, vo forme vývo-
ja kolekcie produktov pre sieť predajní ÚĽUV PLUS. 
Samotný názov „crafts.sk“ nie je prvoplánovým rieše-
ním, automaticky odvodeným od zaregistrovanej do-
mény, ktorá bude slúžiť ako komunikačná platforma 
pre tím študentov, ktorí sa na projekte zúčastnia – 
kombinácia anglického názvu a skratky vyjadrujúcej 
príslušnosť ku konkrétnemu geografi ckému územiu 
nie je náhodná. 

Názov cielene upozorňuje na dve horizontálne ro-
viny riešenia projektu – a to lokálnu a globálnu. An-
glická časť názvu – „crafts“ – reprezentuje globálnu 
časť výskumu, ktorý mapuje súčasné tendencie v te-
órii a metodológii dizajnu a v stále pribúdajúcich vý-
robných (digitálne riadených) technológiách. Z glo-
bálneho hľadiska tiež budú skúmané spotrebiteľské 
trendy, ktoré boli načrtnuté v predchádzajúcej kapi-
tole. Skratka „.sk“ v  druhej časti názvu upriamuje 
pozornosť na „slovenskú“, lokálnu aplikáciu výsku-
mu, ktorou bude vyššie spomínaná spolupráca. Pro-
jekt bude v tomto zmysle pokusom preniesť globálne 
trendy do slovenského kontextu. 

Na projekte pracuje tím 15 študentov, spoločnými 
silami sme defi novali brief a prebieha úvodná rešerš, 
ktorú môžete sledovať na adrese www.blog.crafts.
sk. v jednotlivých príspevkoch sa miešajú najrôznej-
šie prístupy k tvorbe v kontexte remeselnej tradície 
– nájdete tam všetko od úplného preberania cez po-
vrchnú inšpiráciu na hranici gýča až po abstraktné in-
terpretácie samotnej remeselnej činnosti ako takej. 
Cieľom projektu nie je defi novať jediný správny prí-
stup, ale viesť dialóg a testovať neoverené formy spo-
lupráce. Priebeh praktickej časti projektu crafts.sk 
bude ohraničnený dátumami 10. februára 2012 (keď 
sa uskutočnil briefi ng v ÚĽUV-e a následne v múzeu 
v  Stupave) až 30. júna 2012 – na tento dátum bol 
predbežne stanovený termín zasadnutia špeciálnej 
výtvarnej komisie, ktorá by mala posúdiť vhodnosť 
výsledkov projektu pre výrobu a distribúciu v rámci 
predajní ÚĽUV PLUS.
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