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Brýle z pravé želvoviny se skládacími stranicemi
Čína, 17. století
sbírka Viléma Rudolfa

Vyřezávané sluneční brýle z acetátu celulózy
designérka Simona Kafková
Československo, 90. léta
majetek autorky

Prototyp brýlí z acetátu celulózy
designér Jaroslav Trubač
Československo, 80. léta
Muzeum Královského hvozdu Nýrsko

Sluneční brýle Okula OU-28 z perleťového kašírovaného celuloidu se zrcadlovými skly
designér Jaroslav Trubač
Československo, 60. léta
Muzeum Královského hvozdu Nýrsko

Obálka: Brýle v barvě trikolory s vyměnitelným nosníkem
designér Jaroslav Trubač
Československo, 80. léta
Muzeum Královského hvozdu Nýrsko
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Retromuseum Cheb
13. ledna 2022–4. dubna 2022
Kurátor: Ondřej Vicena
Otevírací doba: út–ne 10.00–17.00

Retromuseum Cheb, pobočka Galerie
výtvarného umění v Chebu
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, Cheb
T: +420 731 669 912, www.retromuseum.cz

Galerie výtvarného umění v Chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
T: +420 354 422 450, info@gavu.cz, www.gavu.cz

Výstavní program GAVU Cheb je podpořen
z grantového programu MK ČR.
V roce 2022 vydala Galerie výtvarného
umění v Chebu.

fotografie: Adam Křena, Jiří Gordon
model: Saskia Burešová, Jaroslav Trubač
grafický design: Ondřej Gerik

Produkce brýlí v bývalém Československu je 
dosud neprávem opomíjenou kapitolou našeho 
designu a módy. Zčásti za to může fakt, že brýle 
byly dlouhou dobu považovány za pouhou zdravotní 
pomůcku, dokonce za vadu rušivě zasahující do 
vzhledu člověka, než za svébytný módní doplněk. 
V předchozích letech proběhl první průzkum této 
oblasti, jehož výsledky nyní shrnuje výstava 
v chebském Retromuseu. Díky němu se podařilo 
objevit jak zajímavé archivní prameny, tak
i shromáždit řadu artefaktů, z nichž je patrná 
bohatá tradice a vynikající kvalita československého 
brýlového návrhářství, a to i v porovnání se světovou 
produkcí.
Výstava se soustředí na brýlové obruby z období 
Československa. Vedle toho prezentuje i kolekci 
nejstarších brýlí z celého světa sběratele Viléma 
Rudolfa, na nichž vysvětluje základní genezi jejich 
designu, a nabízí i vhled do brýlařského řemesla 
a používaných technologií. Některé z vystavených 
modelů spojuje se snímky známých osobností naší 
historie, jež bychom si bez jejich charakteristických 
brýlí dnes nedokázali představit.
Jedním z hlavních cílů výstavy je upozornit na 
tvorbu Jaroslava Trubače, který mezi léty 1964 
a 1988 navrhl nejvýraznější typy brýlových obrub, 
a zasadit jeho dílo do kontextu československého 
designu.
Projekt Brejle a okuliare byl poprvé v menším 
formátu představen v roce 2021 na přehlídce 
Designblok, kde mu byla odbornou porotou udělena 
Cena za mimořádný počin.
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