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Skleněný
manifest

Dílo Jiřího Šuhájka, považovaného za jednu

z nejvýznamnějších osobností sklářského

umění druhé poloviny 20. století, uvedly

četné výstavy doma i v zahraničí.

Červený robot, v. 280 cm, 2001



Naposledy svoje práce představil na retro-
spektivní výstavě v pražském paláci Adria

(2003) a expozice ho vykreslila jako světové-
ho a stále provokujícího umělce, jenž svým
jednotným a vyhraněným stylem ovlivnil i řadu
zahraničních sklářů. A nejenom prostřednic-
tvím svého díla, ale i přímým pedagogickým
působením v předních zahraničních institu-
cích. Legendárním se v tomto směru napří-
klad stalo jeho působení v americkém Pil-
chuck Glass Center (stát Washington), na
Indiana State University, stejně jako na řadě
sklářských sympozií. K podstatným rysům
jeho pedagogického působení patří i vzácná
vlastnost, že svoje mezinárodní znalosti
a zkušenosti předává také mladým českým
sklářům. Z tohoto pohledu následuje příkladu
svého charizmatického profesora Stanislava
Libenského na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové, u něhož zakončil studia v roce 1968.
Po absolutoriu Šuhájek získal stipendium na
Royal College of Art, odkud se po tříletém
pobytu přemístil do tradiční Mekky evropské-
ho skla – benátského Murana.

Když se vrátil, psal se rok 1972 a Šuhájek
se na sedm let stal designérem světově pro-
slulé karlovarské sklárny Moser. Během něko-
lika let se mu podařilo prosadit moderní
design do průmyslové výroby i hromadné
distribuce a podstatným způsobem ovlivnil

tvorbu užitných předmětů ze skla. Šuhájek
věří, že kvalitní design může být zároveň
funkční i esteticky působivý. Rozsah uplatnění
těchto jeho idejí v praxi zahrnoval širokou šká-
lu realizací v nejrozmanitějších odvětvích.
Vysoká kvalita materiálu a provedení i cenová
dostupnost se staly charakteristickým rysem
designu jeho „předmětů každodenního živo-
ta“. Poznávacím znakem této oblasti Šuhájko-
vy tvorby byly tvary budované v souhře s pro-
stupy světla hmotou, uvnitř které vznikala
tajemná jádra světelného prostoru. Za nová-
torské soubory pro sklárnu Moser získal řadu
ocenění nejenom doma, ale i v zahraničí. Sta-
čí si například připomenout ceny za nejlepší
design v Československu v letech 1974,
1979, 1988, ale i v dalším období 1995
a 1996. Šuhájek však vytvořil i řadu kultivova-
ných nápojových souborů pro nejrůznější
sklárny: Crystalex, BAG Vsetín, huť Charlota
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Jiří Šuhájek

14. 4. 1943 v Pardubicích

1964–68 Vysoká škola uměleckoprůmyslová
1968 – 1971 Royal College of Art, Londýn
1971 práce v italských sklárnách (Murano,

Venini – Benátky)
1972–79 designér sklárny Moser, Karlovy Vary

Plastiky Podzim a Zima,  ( z cyklu „Čtvero ročních období“), v.  400 cm, 1998
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Svými díly je zastoupen v řadě domácích 
a světových muzeí a galerií:

Victoria and Albert Museum , Londýn
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburk
Glasmuseum Frauenau, Bavorsko
The Corning Museum of Glass, USA
Hokkaido museum of Moder Art, Sapporo, Japonsko
Ministerstvo kultury ČR, Praha
Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
a v řadě  soukromých sbírek doma i v zahraničí.

Pták, v. 56 cm, 1975



v Karolínce a další. Mnohé kalíškoviny
z poslední doby jsou barevně i tvarově natolik
elegantní, že se zcela vymykají zaběhnuté tra-
diční formě. 

Šuhájkova činnost se ovšem zdaleka neo-
mezovala jen na tvorbu pro české sklárny.
Naopak, paralelně rozvíjel i oblast plastiky,
která je pro něho doménou vlastní umělecké
realizace. Právě dokonalá znalost sklářských
technik, které suverénně ovládá jako jeden
z mála na mezinárodní scéně, totiž Šuhájkovi
umožňuje dosahovat zcela originálních
výsledků. Pozoruhodná je zvláště schopnost
soustředění se vždy na jedno téma, které
řetězí v celé série neopakovatelných plastic-
kých objektů. Na počátku sedmdesátých let
například začal vytvářet foukané a hutně tva-
rované objekty na motivy ptáků nebo ženské
figury. Šuhájek tyto objekty vnímal jako kon-
strukci, která musí být co nejlépe čitelná
a zároveň využívat optických možností skla.
Jeho ženské sexy figury často dosahují
monumentálních rozměrů (největší má kolem
2,40 m !) a jejich vznik byl vždy středem
pozornosti na sklářských sympoziích. Už pro-
to, že výsledek záleží nejenom na bleskové
reakci samotného tvůrce, ale i jeho pomocní-
ků, jejichž pohyby připomínají rituální tance
pod dohledem šamana. Závěr pak vrcholí
stvořením až magického artefaktu z banální
bubliny skla, která se na konci píšťaly chová
jako nepokojné kůzle. Přestože jde o nároč-
nou práci okamžiku, v Šuhájkově podání
nikdy nešlo o dílo náhody. Vše je předem
promyšlené a přípravě tvorby Šuhájek věnuje
mimořádnou pozornost. Svědčí o tom kre-
sebná příprava zahrnující stovky kreseb
a cykly rozměrných obrazů, tvořících neod-
myslitelnou součást jeho tvorby užitkového či
dekorativního skla, i jeho uplatnění v prostoru
jako činitele, který je s to jej zušlechtit a dát
mu měřítko i charakter. 

V posledním desetiletí se pro Jiřího Šuháj-
ka staly tvůrčí výzvou proměny, jimiž prošla
soudobá architektura z hlediska koncepce
forem. Svoji pozornost soustředil na vytvoření
monumentálních plastik symbolizujících čtyři
roční období, které svojí symbolikou odkazují
k základním archetypům přírodního času.
Barevné konfigurace postav jsou obdařené
fantaskností připomínající magický účin obra-
zů Giuseppe Arcimbolda, dvorního malíře
císaře Rudolfa II. V Šuhájkově interpretaci se
sklo stalo opět plnohodnotným výchozím
médiem a umělec pro ztvárnění představ vyu-
žil různých možností technického zpracování
(foukání volné i do forem, lité i hutně tvarova-
né detaily). Bez nadsázky lze proto říci, že tyto
plastiky jsou encyklopedií sklářského umění
ve využití jeho vlastností, souhry světla a bar-
vy, křehkosti i pevnosti, transparence i reflek-
tivnosti. Není proto divu, že tvůrčí originalitě
Jiřího Šuhájka a jeho osobitému dílu se
dostává uznání v celém světě. Takových
umělců totiž nikdy není dost. 

f o t o  O t t o  P a j e r K a r e l  H o l u b
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Stojící, v. 85 cm, 1985

Plastika Podzim, ( z cyklu „Čtvero ročních období“), v.  400 cm, 1998




