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ABSTRAKT
Abstrakt esky

Má bakalá ská práce je zam ena na design dámské kabelky a galanterních dopl , p i níž

mi byla inspirací organická architektura od Zahy Hadid.

Úvodem se Vám budu snažit p íblížit historii a vývoj organické architektury a také se pár

slovy zmíním o život  a tvorb  Zahy Hadid.

Dále v praktické ásti poukážu na technologii výroby  galanterie a dámské kabelky, u nichž

byl zvolen jako hlavní materiál textil.

Projektová ást se zabývá realizací mých model  a vizuálním kresebným vývojem.

Klí ová slova: Organická architektura, textil, Zaha Hadid

ABSTRACT

Abstrakt ve sv tovém jazyce

My bachelor thesis is focused on the design of ladies handbag and garment accessories,
where I was inspired organic architecture of Zaha Hadid.

First I try to bring the history and evolution of organic architecture and also mention a few
words about the life and work by Zaha Hadid.

In the practical part remitted to the production technology goods and ladie´s handbags in
which I elected as a major textile materials.

The project deals with the realization of my models and visual development of the drawing.

Key words: Organic architecture, textiles, Zaha Hadid
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ÚVOD

Organická architektura (dále OA) m  zaujala svou rozmanitostí, tvarem, okázalostí

a neskonalou elegancí. Ve své práci se snažím této architektu e porozum t, naslouchat

a nechat se jí inspirovat k tvorb .

Zabývám se zejména tvarem, smyslností a dynamikou, kterou se snažím p enést do model

dámské kabelky a galanterních dopl .

Smyslem této práce bylo pro m  najít, vymyslet a zrealizovat kolekci módních dopl  pro

ženy, které jsou rády originální, samy sebou a nebojí se zm n.

Práce je rozd na do t í ástí. V teoretické ásti se zabývám definováním OA a to od její

historie až po sou asnost, na ež navazuji životem a tvorbou známé architekty Zahy Hadid.

V praktické ásti se zam uji na  technologii, postup a použité materiály.

Projektová ást se soust edí na kresebné odv tví a vývoj kolekce.
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I. TEORETICKÁ ÁST
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1 ARCHITEKTURA

Architektura není jen o stavbách budov, ale m žeme se v neposlední ad  setkat nap íklad

se zahradní architekturou nebo architekturou interiér . Jde o individuální název a pojetí

jednotlivce. M žeme ji také chápat jako dílo, které je vyjád ením doby.

1.1 Organická architektura

Internetová stránka archiweb vymezuje, že „pro organickou architekturu je typické

biomorfní antropocentrické tvarování, inspirace v rostlinné a živo išné sfé e, kontextuální

a tradi ní motivy, logika p irozenosti, spojitosti a pomalého svobodného r stu.“

1.2 Historie organické architektury

O OA víme již od ranných d jin lidstva. V d sledku její p irozenosti lze st ží rozpoznat,

kde mizí jednoduchost p íbytk  a po íná krása novodobých staveb evokující úžas a úctu.

OA vycházela již z filosofie a filosofie p írody se kterou jsou spojeni myslitelé z 18. století

jako je nap íklad J.J. Rousseau a J. W. Goethe. V 19. století se objevili velikáni romantické

architektury jimiž byli J. Ruskin a Viollet–le - Duc spjati s OA. Po áte ní pr lom OA

žeme nalézt v secesi, která se vyzna uje únikem od historismu 2. poloviny 19. století.

Tamn jšími p edstaviteli na p elomu 19. a 20. století byli A. Gaudí, V. Horta a v eské

republice to byly nap . J. Fanta i O. Polívka. V mezivále ném období se o další rozvoj OA

zasloužil F. L. Wright. Po 2. sv tové válce se OA p emístila na sever Evropy a zde také

našla své místo ve v hlasných stavbách jako jsou letišt  TWA  v New Yorku a nebo Opera

v Sydney. Po roce 1969 se v postmodernismu OA uplat uje hlavn  ve spektru

revitaliza ním a  kontextuálním pojetí d l architekt .
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1.3 Sou asnot organické architektury

V sou asné dob  lze rozd lit OA do 4 odv tví, které se m žou ve své kombinaci bu

itahovat  nebo odpuzovat.

Jedná se o:

Revitalizace  - uctívá Genius loci, je to jakýsi duch i b žek chránící n jaké místo i danou

oblast. Revitalizace jako taková znamená obnovu nebo modernizaci starých budov.

Bioarchitektura - pojednává o principu jak správn  zakládat stavby, které umož ují

rozkv t a rozvoj života a jeho systému.

Ekoarchitektura - je tzv. zelená i zdravá architektura, která nezat žuje a neni í životní

prost edí. Využívá v tru, vody, zem  a slunce.

Bloby - uvád jí do soudržnosti sou asné technologie a p írodu. Tato dv  odv tví spojují do

neo ekávaného celku.

1.4 Zaha Hadid

Zaha Hadid je architekta, která se narodila 31. íjna 1950 v Bagdádu v Íráku. Jednoza

a zcela právem se adí mezi nejuznávan jší špi ky architekt  sou asné i minulé doby.

V sou asnosti vyu uje na Vysoké škole užitého um ní ve Vídni. Za d ležitou zmínku také

považuji fakt, že získala mimo jiné architektonickou Pritzkerovu cenu, která je jedním z

nejvýznamn jších sv tových ocen ní.
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 Obr. 1. Zaha Hadid

Práce Zahy Hadid jsou „charakteristické výraznými harmonickými liniemi, které jsou

v naprostém souladu s horizonty p írodní i pr myslové krajiny.“

Projekty této osobité architektky p sobí obdivuhodným dojmem, jež v sob  skrývá

inspiraci k mým návrh m. Architektonická tvorba je výrazem její filozofie, která vyjad uje

citlivost pro volbu hmoty, práce s prostorem a výraz detail .

Postupn  ve své tvorb  p echází od jednoduchých linií ke k ivce, které jsou pro všechny

um lce velmi d ležitým bodem a sou ástí jejich tvorby. Její invence a fantazie ji p esunuly

od linií ke k ivkám a dále je p etransformovala až do oblých tvar .

Avšak není pro ni problém tato jednotlivá odv tví propojovat a vytvo it tak harmonicky

vyvážený celek. Dovoluji si také tvrdit, že každé z jejích d l je jedine ným

a nezapomenutelným originálem.
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Styl a osobitá prezentace Zahy Hadid,  zejména kresebné návrhy jí  umis ují  na prvních

kách v sout žích.

Osobnost této ženy lze považovat za výjime nou, nebo  její  rukopis je ojedin lý a pro

okolí  rozpoznatelný.

1.4.1 Tvorba Zahy Hadid

Tvorba Zahy Hadid je jednozna  související s jejími inven ními schopnostmi

a vyjád eními. K nim se taktéž p idává um ní kresebné a dovednosti vytvá et po íta ové

návrhy.

Tvorbu Zahy Hadid m žeme rozd lit hned do p ti kategorií, jimiž jsou:

urbanistické kompozice

kulturní stavby

infrastruktura

bytové stavby

stavby pro sportovní ú ely

Zaha Hadid p izp sobuje sv j styl východní tradici a to zejména kaligrafii, z níž také erpá

a nechává se jí inspirovat. Ve své práci je precizní nejen ve volb  tvaru a vedení linií, ale

také p i volb  barvy, která je neodmyslitelnou sou ástí celku.
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Obr. 2. Galaxy SOHO

Obr. 3. Galaxy SOHO

Obr. 4. Galaxy SOHO
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Obr. 5. Eco – Pavilon

Obr. 6. Eco – Pavilon

Obr. 7. Eco - Pavilon
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II. PRAKTICKÁ ÁST
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2 TECHNOLOGIE VÝROBY

Cílem bakalá ské práce je vytvo ení kolekce, jež obsahuje dámskou kabelku a galanterní

dopl ky.

Zám rem je p enést inspiraci od organické architektury do model , které jsou nevšední

svou strukturou. Kolekce byla vytvo ena pro široké spektrum generací. Každá žena má sv j

vyt íbený vkus, podle kterého vystupuje a formuje se tak její osobnost v i okolí.

elem bakalá ské práce není ur it v kové rozmezí uživatelek t chto model , nebo  každý

má tolik let na kolik se cítí a dle toho volí sv j repertoár kabelek i galanterních dopl .

Kolekce se skládá z jednoduchých linií, které v kone né fázi m žou p sobit až

extravagantním dojmem.  Na druhé  stran  jsou  voleny  takové  valéry  barev,  jež  mohou

potla it potencionální vulgaritu a pozdvihnout tak jemnost a eleganci barev.

2.1 Užitý materiál
Jelikož organika souvisí s p írodou, byl volen p írodní materiál a to konkrétn  plátno

(100% bavlna) s protonovou vazbou. Jako pomocný materiál byl využit vliselin (polyester -

viskóza).

V kolekci se objevuje pouze kombinace dvou barev a to erné a modré.

2.2 Postup p i navrhování
Byl zvolen podkovovitý tvar pro jeho flexibilitu a jednoduchost k ivek. S tímto tvarem

byly tvo eny r zné variace a  už to lepené i grafické, díky nimž se dosp lo k finálnímu

tvaru i barevné jednoduchosti.

                Obr. 8. Inspira ní materiál                             Obr. 9. Zkouška z papíru
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 Obr. 10. Zkouška z papíru Obr. 11. Zkouška z papíru

Obr. 12. Zkouška z papíru Obr. 13. Zkouška z papíru

Obr. 14. Zkouška z papíru Obr. 15. Zkouška z papíru
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Obr. 16. Spojení materiál Obr. 17. Šablona dílc

Obr. 18. Dílce Obr. 19. Zkušební variace z textilu

Obr. 20. Zkušební variace z textilu              Obr. 21. Zkušební variace z textilu
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2.2.1 Model 1, dámská kabelka

Prvním modelem je dámská kabelka, která je ur ena k p íležitostnému užívání a zárove

slouží  i jako módní dopln k vzhledem k jejímu tvaru.

Model není vhodné užívat k nošení t žkých a velkých p edm , nebo  by mohla být

narušena její struktura a zdeformován tak celkový vzhled.

Kabelka je tvo ena ze sedmdesáti dvou dílc , p emž jeden dílec se skládá ze dvou ástí

(sežehlení dvou podkov, erné a modré). Tudíž celkový po et dílc  je sto ty icet ty i.

Vrchní i spodní ást kabelky se skládá ze stejného po tu dílc  ve tvrau podkovy. Úložný

prostor spodní ásti není ešen klasicky, ale nachází se zde n kolik kapsi ek, které zajiš ují

rozd lení a uložení drobných p edm  tak, aby v nich majitelka vždy m la p ehled.

Zárove  je m že také využít jako p epážky, mezi které lze vkládat p edm ty. Výhodou

chto kapsi ek je jejich snadná vyjímatelnost, údržba a možnost volby po tu vložených

kapsi ek dle pot eby.

Vrchní ást je tvo ena ze stejného po tu dílc  jako ást spodní.V polovin  je rozd lena

a vytvá í tak otvor. Zapínání kabelky je ešeno p ti magnetickými buldogy. Kabelka je

variabilního tvaru a tudíž m že m nit svou podobu. Nabízí se možnost nosit ji bu  s

držadlem a nebo bez n j. Držadlo je vyrobeno ze stejného materiálu jako kabelka a na

každém konci se nachází malá karabinka, která slouží k upevn ní.

Držadlo m že mít dv  velikosti. Kratší velikosti je docíleno provle ením držadla v levém

kroužku a zachycením obou karabinek na pravém kroužku. V tší velikosti držadla se docílí

upevn ním každé karabinky na samostatném kroužku. Tento model je možné nosit i bez

držadla spojením kroužk  ozdobnou stuhou, ímž se vytvo í nový design kabelky.

Stuha je rovn ž z p írodního materiálu, ímž koresponduje s ostatnímy použitými

materiály. Má jak estetický ú el, tak ozdobný, kdy zd raz uje k ivky na jednotlivých

modelech.
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2.2.2 Model 2, dámský pásek

Druhým modelem je dámský pásek, který slouží jako komponovaný dopln k k oživení

od vu a celkového vzhledu nositelky.

Základní forma pásku je volena jednoduchá, aby mohla vyniknout extravagantnost spony,

která je ve stejném stylu jako dámská kabelka (model 1). Základ pásku tvo í erná guma

o ší i 8 centimetr . Kraje jsou zpevn ny koženkou a zapínání je na t i há ky. Ozdobná

spona se skládá ze šedesáti ty  dílc  a obdnobn  jako u dámské kabelky jsou zde dílce

(modré a erné) sežehleny k sob . Ozdobná spona je odkláp cí, aby umožnila zapínání

pásku. Upev uje se v levé bo ní ásti magnetickým buldogem. Stuha, která za iš uje její

vn jší linie je rovn ž z p írodního materiálu, ímž koresponduje s ostatními použitými

materiály. Má jak estetický, tak ozdobný ú el, který zd raz uje k ivky modelu.

2.2.3 Model 3, dámská elenka

etím modelem je dámská elenka, která je sou ástí módního setu. Tento zdobný dopln k

je ur en pro ženy, které cht jí uniknout z b žné konvence.

Nosnou ást elenky tvo í plast, který je potažen textilií a ve spodní ásti za išt n pevným

textilním páskem. Na levé ásti diadému je použita tvarová variace na stejném principu

jako u p edcházejících model . Tento ozdobný prvek je složen z padesáti šesti dílc . Pro

oživení kolekce byla použita obrácená aplikace. P es aplikaci je vedena stuha, která slouží

jak k upevn ní, tak k ozvláštn ní stylu majitelky a to díky r zným možnostem jejího

zavázání.



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 22

III. PROJEKTOVÁ ÁST
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3 OBRÁZKOVÁ DOKUMENTACE

                             Obr.22. Moodboard
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  Obr.23. Kolekce
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Obr.24. Kolekce
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Obr.25. Kolekce



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 27

                             Obr.26. Návrh modelu 3, dámská elenka
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                                         Obr.27. Návrh modelu 3, dámská elenka
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  Obr.28. Návrh modelu 2, dámský pásek
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   Obr.29. Návrh modelu 2, dámský pásek



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 31

 Obr.30. Návrh modelu 1, dámská kabelka
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ZÁV R

Cílem mé bakalá ské práce bylo obohatit se o nové zkušenosti, informace a proniknout do

podstaty organické architektury a to konkrétn  tvorby Zahy Hadid.

Jedním z nejv tších p ínos  pro m  bylo hledání správné formy a designu, hraní si se st ihy

a strukturou. Nalézala jsem stále nové cesty a možnosti jak práci uchopit.

Pro modely jsem použila takové barvy, aby nenarušily výraznou strukturu a neubraly tak

na celkovém dojmu. Proto jsem volila klasickou ernou v kombinaci s veléry modré.

Práce na této bakalá ské práci ve mn  vzbudila zájem o architekturu, geometrická t lesa a

linie s ní související.

Zam ila jsem se, aby výsledná práce p sobila origináln , hrav  a bylo v ní využito tvarové

variability, p emž plnila také funk í ú ely.

Toto téma m  zaujalo natolik, že se jím hodlám zabývat i v budoucnu, nebo  v organické

architektu e se meze nekladou a je neskonale variabilní.
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OA Organická architektura
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