Koutek paní Barrablové
Vánoční talíře
Abych předešel případným kritikám, že téma nemá s naším klubem nic společného, vysvětlím
hned na začátku, co mě k sepsání tohoto článku vedlo. Především se nám blíží Vánoce a považuji za
zajímavé podívat se třeba i přes hranice, co s Vánocemi souvisí. Dalším důvodem je, že na
vánočních talířích se v průběhu let objevoval motiv lodí a to dokonce i lodí v ledovém poli – a hned
máme souvislost se Zamrzlou lodí kapitána Flinta.
Vánoční stromeček, tak jak jsme na něj dnes zvyklí, je tradice, kterou jsme převzali z
německy mluvících zemi v 19. století. Ještě o něco mladší - pouze něco přes sto let - je u nás skoro
zapomenutá tradice vánočních talířů. Nápad pochází z Dánska a spočívá v obdarování příbuzných a
přátel „vánočními talíři“ - dekorativními talíři vyráběnými v limitovaném množství v předvánočním
období.
První vánoční talíř vyrobila v roce 1895 známá dánská manufaktura Bing & Grøndahl. Nápad
pocházel od spolumajitele firmy Haralda Binga. Pomocí nového produktu chtěli majitelé firmy
seznámit veřejnost s novou technologií výzdoby porcelánu. Vedoucí výtvarník firmy B&G Heinrich
Telender experimentoval s kobaltovým dekorem. Na rozdíl od tradičního kobaltového dekoru v
ostré syté modři se nová technika vyznačovala měkkými odstíny světlejších klidných tónů. Nový
styl se ideálně hodil k zobrazování zimních „útulných“ krajinek a dodnes tuto techniku
vypracovanou Telenderem využívají výtvarníci B&G pro tvorbu vánočních talířů. V prvním roce
byla produkce vánočních talířů „opatrná“, vyrobilo se jich jen kolem 400 kusů. Motivem na
nejstarším vánočním talíři byl pohled oknem lemovaným ledovými květy na vedutu Kodaně a
autorem motivu byl švédský výtvarník Frans August Hallin.
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Přípravou námětů na vánoční talíře se tradičně zabývali (a stále zabývají) nejlepší výtvarníci
firmy. Inspiraci čerpají ze zimních dánských krajinek. Střídavě se na talířích objevují vánoční scény,
rodinné vánoční prostředí a konkrétní místa v Dánsku. Na dolním okraji talíře je vždy nápis Jule
aften (= dánsky Štědrý večer) a letopočet. Ke konci roku se výroba přerušuje a formy se ničí.
Dále už jen výběr z vánočních talířů firmy B&G s „mokrou“ tématikou:

1917 Přijezd lodi s dánskými emigranry

1918 Návrat rybářů na Vánoce

1924 Maják Sprogø

1933 Trajekt Seeland
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1951 Motorová loď Jens Bang

1985 Záchranný člun v akci

1989 plachetnice v kodaňském kanálu Nyhavn 1990 královská jachta Dannebrog u břehů Grónska

1995 návrat rybářů na Vánoce
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Vánoční talíře se brzy staly natolik oblíbené, že k jejich výrobě se přidaly i konkurenční
dánské firmy. Již v r. 1904 vstoupila na trh se svým vánočním talířem frederiksbergská firma
Aluminia a r. 1908 se připojil i gigant dánského porcelánového průmyslu – továrna Royal
Copenhagen. První talíře byly ve stylu B&G, ale zhruba v polovině 20. století zavádí Royal
Copenhagen vlastní styl. Kresba byla v zrcadle, které lemují jedlové větvičky symbolizující vánoční
věnec a na vrcholu září vánoční hvězda.
Vánoční talíře firmy Royal Copenhagen se dokonce vyráběly v několika jazykových
mutacích. Již v prním roce (1908) byly nápisy dánsky (Jule aften) a německy (Weihnachten). V
následujícím roce přibyla francouzština (Noël) a kupodivu čeština (Vánoce). Teprve od r. 1910 se
objevila i anglická varianta (Christmas).
Podivuhodné je, že nejen výroba vánočních talířů (to platí i pro firmu B&G), ale i jazykové
mutace překonaly bez přerušení období obou světových válek.
Postupně se ovšem sortiment používaných jazyků omezoval. V roce 1941 se objevil poslední
„anglický“ talíř. Ostatní jazykové varianty (včetně češtiny) vydržely do roku 1944. Od roku 1945 se
firma rozhodla vyrábět vánoční talíře již pouze s dánským textem.

1908 první vánoční talíř Royal Copenhagen

1926 kanál Christianshavns v Kodani
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1924 škuner na Štědrý večer

1927 kormidelník na Štědrý večer
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1930 rybářské lodě se vrací do přístavu

1933 trajekt Odin

1935 rybářská plachetnic před Kronborgem

1939 plachetnice Gustaftholm u Grónska

1961 školní plachetnice Danmark

1968 umiak u břehů Grónska
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1998 „Vítejte doma“

2006 zámek Kronborg

2007 Vánoce v kanálu Nyhavn

2012 plachtenice před větrnou elektrárnou Horns Riff

2013 kodaňský přístav
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Dnes jsou všechny tři zmiňované dánské porcelánky (B&G, Aluminia a Royal Copenhagen)
sloučené do koncernu Aluminia. Přesto se vánoční talíře vyrábějí doposud jak pod značkou B&G,
tak pod značkou Royal Copenhagen. Nadšení sběratelé mají tedy možnost si každé vánoce opatřit
dva dánské talířky s rozdílnými motivy.
Nápad vánočních talířů přejala již koncem 19. století i známá porcelánka Rosenthal. Její
kořeny bychom našli v západočeském městě Aš, ovšem velmi brzy se přestěhovala do blízkého
bavorského města Selb. Řadu jejich vánočních talířů nemám dost dobře zmapovanou. Po nástupu
fašizmu v Německu se projevil židovský původ majitelů a továrna byla pod nucenou správou.
Přesto značka přežila dodnes. Nevyrábí původní datované vánoční talíře, na každé vánoce přináší
celou vánočně laděnou kolekci stolního nádobí. Zajímavé je, že od kolekce 2018 návrhy na tyto
soupravy vypracovává česká výtvarnice Renáta Fučíková.1
Móda vánočních talířů se postupně rozšířila po celé severní Evropě. V r. 1968 vstupuje se
svými výrobky velká švédská porcelánka Rörstrand. Návrhy na její vánoční talíře vytvářel po léta
významný švédský výtvarník Gunnar Nylund. Inspiroval se románem Selmy Lagerlöfové
Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem a zpracovával typické švédské krajinky. Technika
vánočních talířů z Rörstrandu byla podobná původním talířům B&G.
V sedmdesátých létech se móda sbírání vánočních talířů rozšířila i do USA a Japonska. Dnes
vánoční talíře vyrábí řada evropských porcelánek, např. Lalique, Orrefors, Limoges, Royal Doulton,
Wedgwood.
Vánoční talíře se vyrábějí nejen z porcelánu či keramiky. Zajímavou variantu nabízí norská
firma Måstad, která vyrábí vánoční talíře cínové.
Jak jsou vánoční talíře zastoupené ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze či
jiných muzeích, netuším. Na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu jsou jen
na několika. Poměrně bohatá kolekce je na SZ Telč a bude k vidění v expozici zámeckého muzea
patrně od konce příštího roku. Až budu vědět přesněji, budu vás samozřejmě informovat.
Pokud byste po vánočním talíři zatoužili, zkuste se podívat na adresu
https://www.royalcopenhagen.com/en-cz/collections/all-collections Najdete tam nabídku letošních
vánočních talířů B&G i Royal Copenhagen. Ačkoli jsou talířky tradičně malého průměru (18 cm)
nejde o zanedbatelnou investici. Stojí skoro 95€ a k tomu je třeba počítat i s poštovným.
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Vice se můžete dozvědět na https://www.pottenpannen.cz/blog/596-vanocni-porcelan-rosenthal--a-jeho-ceskypribeh

