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Kterak soudružku do
práce odíti
Móda - slovo, které s sebou často nese konotace luxusu a
marnivosti. Představíme si bohatě zdobené nabírané róby,
kterými se honosí celebrity na červených kobercích. V
myslích mnoha lidí evokuje marnivost a povrchnost.
Zaměříme-li se však na jakoukoli éru světové historie
podrobněji, zjistíme, že to tak úplně neodpovídá. Něco na
sebe přece jenom musíme obléci - a co to bude, o nás
hodně prozradí. Nemusí jít o to, jaká barva si myslíme, že
nám sluší. Vypovídající je i to, kde a jak často oblečení
nakupujeme, jaký styl preferujeme a v čem hledáme
inspiraci. Odívání tedy odráží mnoho společenských jevů mocenským postavením počínaje a úrovní průmyslu
konče.
Nejinak tomu bylo v polovině 20. století v
Československu. Za první republiky byla elegantní linie
art deca výrazem pokrokovosti a dávala najevo nositelčin
obdiv k Paříži a jejímu stylu. V období druhé světové války
byl textilu nedostatek a luxusní oděv prozrazoval s
největší pravděpodobností kolaboraci s nacisty nebo
vazby na černý trh.
Zajímavé je také to, jaký význam měla móda v období
nástupu komunistického režimu. Dosavadní síť
zakázkových i konfekčních oděvníků byla překopána od
základů a režim musel hledat nová řešení vyhovující
novému státnímu zřízení. V této expozici Vám bude dále
přiblížen historický kontext těchto jevů a představena
nová dimenze běžného života, ve které je možné o počátku
padesátých let uvažovat.

Československá móda na
počátku padesátých let

Módní salony
Vrcholem české módy v meziválečných letech byly módní salony.
Nechávala si u nich šít česká i zahraniční smetánka a jejich
inspirací byly pro dámskou módu francouzské a pro pánskou
módu anglické modely. Navázaly na úroveň a tradici českého
řemesla, avšak osvojily si také francouzský systém haute couture,
vynalezený Charlesem Frederickem Worthem. Princip systému je
založen na sezónních kolekcích, podle kterých je zákazníkovi
oděv šitý na míru.
Je na místě jmenovat alespoň pár nejvyhlášenějších salonů.
Každému snad bude povědomé jméno Hany Podolské. Původně
sídlila v pasáži Lucerna, později se roku 1931 přesunula do nového
paláce Riunione Adriatica v Jungmannově ulici č. p. 38 (dnes 34).
Časem se její salon stal snad tím nejvyhlášenějším v Praze.
Nechávaly si u ní šít kupříkladu Olga Scheinpflugová, Eliška
Junková a Hana Benešová. Stejně jako mnoho dalších byl ale i její
salon v padesátých letech znárodněn. Následně došlo k jeho
začlenění do státního podniku Oděvní tvorba a přejmenování na
Modelový dům Eva, skvělou úroveň si však zachoval až do svého
zániku v 90. letech.

dům Riunione Adriatica v
Jungmannově 34

obchodní dům Koruna na Václavském náměstí

Arnoštka Roubíčková sídlila na Václavském náměstí v honosném
paláci Koruna. Nejvíce se proslavila ve dvacátých letech, kdy se díla
jejího modelového domu stala téměř synonymní se stylem art deco.
S nástupem nacistické okupace byla kvůli perzekuci Židů nucena
prakticky přenechat provoz salonu úřady určenému správci, který
nechal salon zlikvidovat a zaměstnance totálně nasadit. Arnoštka
Roubíčková byla v červenci 1942 zařazena do transportu do
Terezína. Zahynula v říjnu téhož roku ve vyhlazovacím táboře
Treblinka.
Modelový dům Rosenbaum vedl v době jeho největší slávy Oldřich
Rosenbaum, který podnik převzal po své matce. Nacházel se spolu s
jedním pánským krejčovským salonem v domě na adrese Národní
17 (dnes 15). U Rosenbauma nakupovaly mimo jiné i manželky
významných českých a zahraničních podnikatelů. Bylo u něj
zaměstnáno velké množství řemeslníků ze zahraničí, jelikož si
zakládal na dobré kvalitě a nových nápadech. Stejně jako jeho
dámské protějšky jezdil Ullrich Rosenbaum často pro udržení
kroku s trendy do Paříže. V roce 1939 tamtéž kvůli protižidovským
zákonům emigroval, následně pak odešel do USA. V New Yorku
následně vedl až do roku 1965 nový módní dům.
dům na Národní 15, pravděpodobně při sokolských oslavách

Hospodářství
Oděvnictví bylo v českých zemích odjakživa
na dobré úrovni. Od roku 1856 se cechy
zavedením nového živnostenského řádu
pozvolna přetvořily ve společenstva krejčích.
Jejich cílem byla péče o zaměstnance a
ustanovování pravidel provozu. Od dvacátých
let se také snažila udržet krok s rostoucí
konfekční výrobou a zachovat úroveň
krejčovského
řemesla.
Kvalita
tvorby
nezakolísala ani v těžkých obdobích první
světové války a světové hospodářské krize.
Potíže nastaly s okupací Československa v roce
1939. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a
Morava začaly platit protižidovské zákony,
které zasáhly mnoho židovských majitelů.
Firmy pak dostaly přiděleného správce - tzv.
treuhändera. Ti je ale často dovedli k zániku a
poslali zaměstnance na totální nasazení pod
záminkou arizace. Materiálů pro běžné odívání
bylo málo a zákazníků ubývalo.
Po druhé světové válce nastalo krátké období
naděje. Československý průmysl sice nebyl
zasažen tak těžce jako průmysl jiných
evropských zemí, avšak stále na tom nebyl
vůbec dobře. Stejně jako v jiných evropských
státech se od roku 1945 znárodňovaly větší
podniky - průmyslová odvětví by se bez větší
podpory státu jednoduše neobešla. V
Československu ale roku 1946 vyhrála volby
Komunistická strana Československa, která
další znárodňování a centrální plánování
neviděla pouze jako dočasné řešení pro
rychlejší start, ale jako ideální permanentní
státní zřízení. Varovným znamením mohlo být
už to, že se kromě klíčových průmyslových
podniků znárodňovaly i kulturní instituce jako
rozhlas, film a tisk.

Rudé právo, únor 1949

Cílem bylo textilní průmysl dovést na úroveň,
jíž dosahoval před válkou - to však bylo bez
pomoci Marshallova plánu, jehož využily
ostatní západní země, zhola nemožné. Navíc
byl dosavadní systém, který se spoléhal
zejména na středně velké krejčovské živnosti,
úplně postaven na hlavu. Podniky, byť státem
podporované, nestíhaly uspokojovat poptávku
do té míry, že u nás šatenkový systém fungoval
až do roku 1953, na rozdíl od západní Evropy,
například Velké Británie, kde trval pouze od
roku 1939 do roku 1949. Jakpak by ne, když tyto
země přestavěly svůj systém dodávání surovin
a rozvíjely nové technologie, zatímco u nás
bylo všechno při starém až na to, že malým
řemeslníkům, kteří do té doby pokrývali
většinu poptávky, byla zakázána činnost.
Státní podniky se jim co do kvality a množství
výroby ve výsledku nemohly rovnat a nakonec
vinu za nedostatek zboží házely na
nenasytnost zákazníků. Přitom stát kladl
takový důraz na těžký průmysl, že na
spotřebitelské zboží už nebyly prostředky.
Výroby a navrhování nového oblečení se ujal
státní podnik Textilní tvorba, ve kterém byli
stále zaměstnaní předváleční návrháři jako
třeba Zdenka Fuchsová, která pracovala v
Modelovém domě Rosenbaum, či pravá ruka
Hany Podolské Hedvika Vlková, které do své
práce zakomponovaly metody, se kterými byly
zvyklé pracovat, díky čemuž bylo oblečení
kombinací jak socialistických, tak západních
vlivů. Jelikož měly zkušenosti pouze ze salonů,
neuměly pracovat v průmyslové výrobě a
kvalita kousků tím značně utrpěla. Stejně to
bylo i s novými vedoucími továren či čerstvě
vystudovanými návrháři - na práci ve velkém
podniku nebyl nikdo z nich připraven. Přesto
se však ČSSR stala po válce módním centrem
východní Evropy - zrodil se tu i nápad na
mezinárodní socialistické módní přehlídky a
místní návrháři doufali, že náš vliv ještě
poroste.

Časopis Žena a móda
V říjnu roku 1946 začala Komunistická strana
Československa vydávat ženské módní listy Naše žena a svět
kolem ní. Nebylo to na tu dobu nic neobvyklého Společenství krejčích vydávalo Styl, Strana národněsocialistická Milenu a Československá strana lidová Modní
noviny, zvané Mo-No. Po únorovém převratu vydávání
magazínu Naše žena a svět kolem ní převzala Textilní tvorba a
Rada žen, časopis se přejmenoval na Ženu a módu a
zanedlouho se stal zároveň jediným svého druhu.
Jeho smyslem ale nebylo pouhé povyražení. Vládnoucí
strana chtěla módu využít jako ideologický nástroj. Cílem
bylo se zcela odpoutat od „buržoazní” západní módy a
vytvořit si vlastní český ideál, který by odpovídal novému
společenskému modelu. Komunisté věděli, že odívání hraje v
životech běžných lidí určitou společenskou roli a právě toho
chtěli využít. Obsahem Ženy a módy tedy byly nejčastěji
články o nové československé módě, o pracovním oděvu,
návody na přešívání a sezónní inspirace, ale našli bychom
tam i články o socialismu v jiných „lidově demokratických”
zemích nebo maturitu moderní ženy - kvízu s otázkami jako
„proč odstraňuje socialismus krisi a nezaměstnanost” či „jak
je veden třídní boj proletariátu s buržoasií”.
Bylo možné si k číslu Ženy a módy za 5 Kčs koupit také
střihovou přílohu - i ta ale pokračovala v linii praktičnosti,
jelikož obsahovala pouze střihy na kusy oděvu jako je spodní
prádlo nebo zástěry.

Módní propaganda
Nový režim se chtěl zbavit všeho starého a nežádoucího.
Nebylo tomu jinak ani u módy, která měla být součástí
formování a ovlivňování společnosti, především její ženské
části. Správná socialistická žena ráda a ochotně pracovala
pro dobro lidu, často ji proto můžeme vidět vyobrazenou v
uniformě či pracovním oblečení. Západní ženy byly naopak
dle dobové propagandy křehké, bez osobnosti, povrchní,
obklopeny zbytečnou plýtvající módou. Opulentní haute
couture a západní vlivy proto neměly v nově utvořené
ČSSR své místo a musely ustoupit, aby daly průchod
komunistické ideologii.
Ačkoli dobové časopisy západ ze zásady pouze kritizovaly,
k lidem se přesto tamní móda pomalu dostávala. Silueta
New Look se stala populární i u nás, i přes velkou snahu
režimu tomu zabránit. Takové pokusy byly skoro vždy
neúspěšné, takže můžeme vidět západem inspirované
klobouky ve stejném časopise jako typicky slovanské šátky
vhodné pro pracující ženu. Režim totiž sice narušil
původní módní průmysl, ale nedokázal ho nahradit ničím
efektivnějším, ani předvést nový styl. Vize vytvoření
moderní socialistické ženy a přenesení tohoto ideálu na
všechny skutečné ženy tedy nikdy nebyla naplněna.

Na přelomu 40. a 50. let se v módních časopisech začínají
objevovat lidové motivy jakožto nový velký trend. Setkal se však se
smíšenými reakcemi - šéfredaktorka Ženy a módy Jiřina Spalová
například napsala, že lidovost a tradice patří do minulosti spojené s
feudalismem, a že socialismus spočívá v hledění do budoucna. Střih
kroje také není vhodný pro práci kvůli svým nabíraným sukním a
rukávům a kvalitní krajky se nedají vyrábět masově. Režim ovšem
tradice jakožto zdroj inspirace podporoval, protože se alespoň
jednalo o domácí a nadčasové kousky, které se jasně distancovaly
od západních motivů. Původně podobné návrhy pocházely přímo
od vesničanek, které ke krojům měly blízko, takže návrháři
zapojovali „hlas lidu”. Časem se od toho ale upustilo a místo
každodenního oblečení začaly komplikované výšivky zdobit večerní
róby pro společenskou smetánku.
Pro utvoření pocitu sounáležitosti se také začaly roku 1950 konat
mezinárodní soutěžní přehlídky socialistických zemí - nejprve se
účastnila pouze ČSSR a NDR, ale postupně se připojilo i Maďarsko a
SSSR. Přehlídky byly navštěvovány politickými elitami, které se
mohly pokochat pohledem na ideologicky nezávadné oblečení,
které bylo především praktické, elegantní a vkusné. V soutěži se
hodnotila jak technická kvalita střihu a použití látek, tak estetický
dojem. Důkazem vyspělosti našeho průmyslu může být třeba to, že
jsme prvních několik ročníků vyhráli, a Němci byli dokonce tak
ohromeni způsobem centralizace československého textilního
průmyslu, že se nechali inspirovat. Ačkoli se ale na přehlídkách
předvádělo oblečení hezké a kvalitní, mělo akorát rozptýlit od
každodenní reality v obchodech - nedostatek materiálů, nekvalitní
kousky a neforemné střihy byly zcela běžné.

Móda ve světě
Druhá světová válka změnila životy lidí v mnoha ohledech a
jejímu vlivu neuniklo ani oblékání. Módní průmysl za krize
neprosperoval a po válce se proto mnozí návrháři snažili
vymyslet, jak lidi znovu zaujmout. Nejlépe se to povedlo
francouzskému návrháři Christianu Diorovi, který navrhl šaty,
jež znamenaly pro módní svět revoluci - 12. února 1947 zveřejnil
návrh la ligne corolle, později novináři překřtěný na „The New
Look”, což je také označení, které se ujalo.
Tento moderní model se rychle rozšířil po celé Evropě a nyní je
jeho ikonická silueta s 50. léty jasně spojena. Dior ale nezahálel a
během dalších několika let přicházel s novými a novými návrhy,
které dále utvrdily jeho postavení na vrcholu módního světa. S
více možnými liniemi, často od různých tvůrců, ale přišla další
revoluce - konec diktátu několika návrhářů a větší volnost v
oblékání. S tou byl spojen i vznik nové „módy ulice”, která se
lidmi jako Dior vůbec nezaobírala a vytvářela si vlastní trendy.
Dalším důležitým poválečným hitem se staly džíny. Ty byly v
Americe nošeny už od konce 19. století, ale v Evropě došlo k jejich
zpopularizování až později. Už na začátku 50. let se z nich ale stal
oblíbený oděv pro volný čas, a to pro muže i ženy napříč všemi
věkovými a sociálními skupinami.

“Dnes jsme si řekli: je třeba, aby naše veřejnost znala také to, co
známe my, totiž všechnu tu fůru nevkusu, která se sem ze západu valí
a kterou stále odmítáme.”
Žena a móda, r. 49, č. 7

Ideální československá móda

„Náš názor na módu se
změnil. Víme, že v lidově
demokratickém zřízení se
již nedíváme na „módu”
ve vlastním slova smyslu,
totiž jako na něco, čím
chceme uchvacovat,
překvapovat, co ním má
pomáhat v různých
životních situacích, ale
jako na oblékání, jako na
životní potřebu,
nejdůležitější hned po
výživě.”
Žena a móda, r. 49, č. 7

„Naše veřejnost si mohla ověřit, že se pamatuje na to, aby
pracující ženy byly i při práci oblečeny účelně a vkusně.”
Žena a móda, r. 49, č. 8
„Za těchto předpokladů, kdy s pojmem práce
bude souviset pojem radosti a obohacení života,
budeme se dívat i na pracovní oděv jinak, nežli
dosud. Dojdeme k názoru, že pracovní oděv je
důležitý, prvořadý pro náš život, že je to oděv pro
krásnou a významnou dobu dne. Pracovní oděv se
tak stane středem pozornosti veškerého odívání,
totiž tak zvané módy.”
Žena a móda, r. 50, č. 7

Jedním z hlavních cílů Ženy a módy bylo ustanovení nového
univerzálního československého socialistického stylu oblékání. Ideální
oděv musel vyhovovat několika požadavkům: neměl mít nepraktické
nebo zbytečné ozdoby, měl být pohodlný, uzpůsobený k práci a v
neposlední řadě se měl úplně odlišovat od stylů, jež se nosily na západě.
Pokud byl západ v časopise vůbec zmíněn, bylo to pouze v negativním
světle právě kvůli nesplnění těchto pravidel a přílišné ozdobnosti.
Módním prvkem, kterému se věnovalo nejvíce pozornosti, byl
bezpochyby pracovní oděv. Jako oblečení dělnické třídy, která byla nově u
moci, měl být demonstrací nových společenských norem a státního
zřízení. „Dobrý pracovní oblek usnadňuje práci a podporuje tak
budovatelské úsilí,” jak píše jedna z redaktorek Ženy a módy v roce 1951.
Měl by tedy být komfortní - měl by poskytovat „akční volnost”, avšak
nespotřebovávat příliš mnoho látky, být jednoduchého střihu ideálním
pro průmyslovou výrobu a mít jednoduché praktické zapínání a také
užitečné kapsy, které ale nesmí vlát, aby se nezachytily do strojů.
V dobových časopisech proto vidíme v dnešní době nepředstavitelné
množství zástěr či montérek, které jsou třeba Jiřinou Spalovou
považovány za vrchol vkusu. Modelky pózují vedle traktorů či na poli, aby
ukázaly svou praktičnost. Důraz na zručnost se projevuje i v tom, že jsou
čtenářky vybízeny k nákupu střihů na vlastní šití a pro úspornost i k
přešívání starých šatů, které jsou poškozené, z módy, nebo nepadnoucí.
Další formou pracovního oblečení, které je často vyobrazováno, jsou
uniformy, ať už doktorské, řidičské či sesterské. Na některých
propagandisticých plakátech vidíme ženy dokonce v mužském oblečení,
které mají značit jejich sílu a postavení v kontrastu s domnělou křehkostí
a povrchností zápaďanek.

Modrotisk

Jedním z příkladů využití lidových motivů a technik v nové čistě
československé módě je technika modrotisku. Původně šlo o
svazování kamínků do látky, řasení a jinou manipulaci s kusem
látky, který se následně namočil do indigového barviva. Později
se vyvinula metoda malování či tisknutí na látku tzv. tiskařskou
reservou, tedy směsí, která zabránila tomu, aby se látka na
daných místech obarvila. Výsledkem je bílý vzor na modrém
pozadí.
V padesátých letech se mu věnovalo hodně pozornosti, zejména
ze strany Antonína Kybala, který vedl katedru textilu na
UMPRUM. S touto technikou se snažil i experimentovat a kromě
lidových motivů vymýšlel i výrazné a nepravidelné moderní
vzory.

Šátky
Oděvním prvkem, který je s dnešní představou
komunistické dělnice takřka neoddělitelný, je šátek.
Novým úkolem návrhářů však není tvorba nových
„samoúčelných luxusních předmětů”, ale praktické
pokrývky hlavy, která chrání před sluncem a před
zachycením vlasů do kolosu strojů. Velkým tématem
byl i vzor šátku. Při nošení této vkusné dekorace
lidské tváře by rozhodně nebylo vhodné, aby slečna
na spáncích měla “podivná kola nebo aeroplán”.
Vzor by měl harmonizovat s přírodou a poskytovat
své nositelce eleganci a vesnický půvab.

→

Šátek č. 1
Šátek je ušitý z látky vyrobené
tradiční modrotiskovou metodou
v Olešnici na jižní Moravě

↘

Šátek č. 2
Šátek inspirovaný abstraktními
vzory představenými v dubnovém
čísle Ženy a módy z roku 1949

Oba šátky jsou pouze
moderními replikami
vytvořenými autorkami
výstavy

povšimněte si, že všechny manekýnky mají stejný typ bot, pouze v jiných barvách

návrh šatů pro Svaz české mládeže a ženy KSČ, Žena a móda

čtenářky Ženy a módy mohly i zasílat dopisy s
vlastními módními postřehy do redakce
návrhy na jarní modely v časopise Mono

ukázka nevkusně oblečených žen

Žena a móda se do módní tvorby snažila zapojit i běžné lidi

zimní pláště v časopise Oděv,
povšimněte si, jak neodpovídají ideálu socialistické ženy

dopis zaslaný redakci
Ženy a módy z Paříže
návrh lehkého letního oblečení
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