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Mini Wonders / Česká hračka včera a dnes 
Bratislava, 6. 5. 2022 

V piatok 13. mája o 17.30 hod 
v Galérii Českého centra na Prepoštskej 6 
otvorí výstavu Mini Wonders / Česká hračka 
včera a dnes jej kurátorka Tereza 
Bruthansová.  Inštalácia v cestovných 
kufríkoch sa úspešne predstavila v Tokiu, 
Londýne, Paríži, Prahe, Jeruzaleme, Sofii aj 
v Šanghaji.  „Putovanie tejto originálnej 
výstavy po svete sa symbolicky skončí 
v Bratislave, kde, pevne verím, vďaka ikonicky 
známym hračkám zaujme slovenské 
publikum,“  upresňuje  riaditeľka Českého 
centra Monika Koblerová. 
 Výstava upozorňuje na fenomén 
českej hračky, ktorej príbeh sa začal písať na 
začiatku 20. storočia a aj dnes je intenzívne 
rozvíjaný. Vo výbere exponátov sa zameriava 
na výnimočné príklady aktuálnej domácej 
produkcie s ohľadom na autorskú inováciu, 
originalitu a tradíciu. Predstavuje tvorbu 
autorov spoločne s dizajnovými ikonami, ktoré 
sa zapísali do dejín českej kultúry počas 
posledných sto rokov a sú doteraz vyrábané. 
Najstarší návrh na výstave pochádza z roku 
1920, najnovšie vznikli v posledných rokoch. 
 „Hračky sú malé divy sveta obdarené 
čarovnou mocou. Sú prvými predmetmi, 
vďaka ktorým sa učíme spoznávať svet  aj naše 
schopnosti. Hovoria univerzálnym jazykom. Sú 
to poklady, ktoré sa dedia z generácie na 
generáciu a uchovávajú v kufríkoch na povale. 
Z tohto dôvodu, a aj preto, že ide o putovnú 
výstavu, som exponáty nechala vystaviť práve 
v krásnych kufroch českej výroby. Česká 
hračka je tradícia, ktorá je živá,“ približuje svoj 
kurátorský zámer  Tereza Bruthansová. 

Česká hračka sa stala pojmom aj na 
medzinárodnej úrovni. Mimoriadny úspech 
oslavovala na Svetovej výstave v Bruseli v roku 

1958. V novodobej histórii zobudila záujem o 
českú hračku retrospektíva Libuše Niklovej v 
roku 2011 v parížskom Múzeu dekoratívnych 
umení. O rok neskôr na ňu nadviazala 
prehliadka Storočia dieťaťa s významnými 
zástupcami českých hračiek v newyorskom 
Múzeu moderného umenia. 
 Výstava Mini Wonders prezentuje 
produkty firiem (napr. Merkúr, Fatra, Detoa) s 
dlhoročnou tradíciou, ktoré patria k 
obľúbeným predmetom už po mnoho 
generácií detí, a to nielen na domácej pôde, 
ale aj v zahraničí. Mladá generácia dizajnérov 
dnes nadväzuje na tradíciu českej hračky a 
zároveň prináša svieži závan  nových 
myšlienok a riešení. Potenciál mladých využili 
napr. vo firme Fatra a vznikla  nová kolekcia 
nafukovacích hračiek  navrhnutá súčasnými 
dizajnérmi. 

Výstava predstaví reedície pôvodných 
dizajnov z 20. storočia, ako aj súčasné návrhy 
hračiek českých dizajnérov a štúdií Jan Čapek, 
Adéla Fejtková, Anna a Jerry Kozovi, Kutulu, 
Zuzana Lednická, My dvě, Tomáš Rejmon, Re 
pello, Michal Strach, Tereza Šedivá, René Šulc, 
Tititi, Totemo, Utukutu, Woo a českých firem 
Kazeto, Detoa Albrechtice, Efko, Fatra, Kovap, 
Merkur, Směr, Modernista, Moravská 
ústředna Brno.  

Potrvá do 31. augusta a bude otvorená 
od utorka do piatku od 10.00 do 17.00 hodiny. 
Počas Noci múzeí a galérií, v sobotu 14. mája, 
bude otvorená od 15.00 h do polnoci a od 
15.30 h prebehne k výstave workshop pre deti 
a rodičov, na ktorý sa treba prihlásiť do piatku 
13. 5. na info@ceskecentrum.sk alebo 02/544 
18 215. Vstup na výstavu je voľný a bude 
možné si zakúpiť vybrané dizajnové hračky. 
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