
Netkané tapiserie Art Protis a Aradecor vyvolaly krátce po svém 
objevení v roce 1965 velký zájem československých i zahraničních 
umělců. Z původní technologie Protis, vynalezené na konci 50. let 
ve Výzkumném ústavu vlnařském v Brně, která se využívala k výro-
bě vlněných dámských kabátů a pánských sak, vznikly v polovině 
60. let v Brně a Kdyni nové umělecké techniky hojně uplatňované 
jak v malých formátech v domácnostech, tak i v podobě monumen-
tálních obrazů ve veřejném prostoru (výzdoba zasedacích místností, 
obřadních síní, foyer atd.). Obě techniky lze přirovnat k „malování“ 
barevným vlněným rounem a svým způsobem měly nahradit drahé 
a technicky náročné tkané tapiserie, které měly v českém prostředí 
bohatou tradici. 
Art Protis, jehož výrobním střediskem se stal textilní podnik Vlněna 
v Brně, a Aradecor z kdyňských strojíren Elitex vycházejí ze stejného 
principu volného kladení různě barevných česaných roun na pod-
kladovou tkaninu. Uvolňováním či naopak vrstvením jednotlivých 
chomáčů rouna, případně vkládáním dalších materiálů, jako třeba 
jut, bavlněných provázků či tenké fólie, bylo možné docílit sytější ba-
revnosti a téměř reliéfní povahy výsledného díla. Potud byl postup 
stejný; rozdíl mezi technologií Art Protisu a Aradecoru však spočíval 
v konečném sešití jednotlivých vrstev. Art Protis se po jejich zatížení 
a zažehlení prošíval na speciálním stroji polyesterovou nití klikatým 
stehem, naopak vrstvy Aradecoru stroj neprošíval, ale proplétal po-
mocí jehel. Ve srovnání s Art Protisem proto tato technika působila 
masivněji a nechávala více vyznít amorfní povahu textilního materi-

álu. Zároveň měla tu výhodu, že ji bylo možné během procesu vzni-
ku dále upravovat. Výhodou obou technik v porovnání s klasickou 
tapiserií byl rychlejší výrobní proces a menší finanční náročnost, na 
druhou stranu díky těmto benefitům vzniklo množství děl problema-
tické výtvarné kvality.
Záhy po vzniku těchto technik začaly být „aradekory“ a „artprotisy“ 
prezentovány doma i v zahraničí. Už v roce 1966 novinku předsta-
vila také chebská galerie. Tento první počin odstartoval sérii výstav 
soudobého textilního umění, na niž navázalo i budování příslušné 
sbírky. Obojí přetrvalo až do 2. poloviny 80. let, kdy galerie začala 
sledovat jiné dramaturgické a akviziční linie a textilním uměním se 
již dále nezabývala. Touto nevelkou výstavou tak po více než třiceti 
letech tkaná i netkaná tapiserie opouští prostory depozitáře. Záro-
veň jde o první odborné zpracování sbírky textilního umění, která 
zahrnuje na třicet velkoformátových děl v různých technikách – od 
tradiční tkané tapiserie přes Art Protis a Aradecor až po rozměrné 
krajkové sochy. S ohledem na kapacitu výstavních prostor se výběr 
omezil na několik málo umělců a tři techniky: Art Protis, Aradecor 
a tkanou tapiserii. 
Zmíněná první výstava, na níž byly tkané tapiserie i netkané artpro-
tisy v Chebu zastoupené, proběhla v létě 1966. Byla věnována soudo-
bé textilní a sklářské tvorbě a kurátorsky ji připravila Miloslava Ho-
lubová. Své textilní obrazy zde představili profesor textilního umění 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a propagátor Art Protisu 
Antonín Kybal, Květa Hamsíková, manželé Jenny a Jan Hladíkovi 

a další osobnosti. Intenzivnější orientace na soudobou textilní tvor-
bu se však datuje až do 70. let. První akvizice pocházejí z roku 1972: 
základem budoucí sbírky se staly dva artprotisy textilního výtvar-
níka Jaroslava Moravce – abstraktní dílo Zaklínání času (Vietnam) 
reagující na hrůzy války a expresivně pojatá práce Cheb historický. 
Druhá práce s námětem Špalíčku a dalších významných chebských 
památek zamýšlelo vedení galerie umístit přímo do expozice v hlav-
ní budově, neboť krátce po jeho předání objednalo u podniku Dílo 
architektonické řešení jeho umístění.
Další rozšiřování sbírky pokračovalo v roce 1975, kdy galerie nakou-
pila šest tentokrát méně rozměrných artprotisů Emilie Hostašové 
Urbánkové s abstraktně pojatými chebskými náměty. Autorka se 
v nich inspirovala architekturou města, jeho gotickou, současnou 
a dokonce i budoucí podobou. Tehdy se již pravděpodobně počítalo 
s umístěním rozrůstající se sbírky do právě rekonstruovaného koste-
la sv. Kláry, kde měla vzniknout samostatná expozice. Volba tohoto 
prostoru nebyla náhodná – textilní umění nevyžadovalo tak přísné 
klimatické podmínky a místo zároveň umožňovalo vystavit i velko-
formátová díla, neboť některé exponáty sbírky mají až 2,5 metru na-
šíř. Po dokončení rekonstrukce v roce 1975 zde ale nakonec expozice 
nevznikla; výstavy textilní tvorby zde nicméně probíhaly poměrně 
často zhruba s rozestupem jednoho až dvou let.
První z nich uvedla v roce 1979 další textilní techniku zastoupenou 
i na současné výstavě – zmíněnou tkanou tapiserii. Technologii 

s dlouhou tradicí reprezentovala výtvarnice Jana Paulová, jež zde 
vystavila tapiserie s přírodními a hudebními náměty. O soubor pěti 
gobelínů inspirovaných hudbou Chopina, Debussyho, Prokofjeva, 
Janáčka a Bacha rozšířila v dalších letech galerie svou sbírku. 
Přehlídky dalších umělců a umělkyň v síni sv. Kláry následovaly 
v rychlém sledu: v roce 1980 to byla dvojvýstava krajkových soch 
Milči Eremiášové a skla Kapky Touškové, v roce 1982 díla Běly Suché, 
v roce 1983 Antonína a Květy Hamsíkových, v roce 1985 aradekory 
Zdenka Světlíka a téhož roku monumentální krajky Ludmily Kapra-
sové. Výstava Ludmily Kaprasové byla poslední prezentací soudobé 
textilní tvorby v chebské galerii. Tapiserie z této výstavy byly do sbír-
ky zakoupeny ještě na začátku 90. let, přestože již od poloviny 80. let 
docházelo k postupnému odklonu od vystavování soudobé textilní 
tvorby, a jimi se také tato kolekce uzavřela. Z vyjmenovaných autorů 
je na výstavě zastoupeno také dílo Zdeňka Světlíka, jenž doplňuje 
přehlídku soudobých textilních technik o Aradecor. Rozměrné dílo 
Strom je zároveň jediným představitelem této techniky v chebské 
sbírce. 
     Jana Pokorná Kalousková
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Zdeněk Světlík, Strom, Aradecor, vlna, 210 × 127 cm, získáno v roce 1986
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K výstavě proběhnou tři přednášky Markéty Vinglerové, historičky 
umění působící na UMPRUM, jež se dlouhodobě zabývá dějinami 
moderního textilního výtvarnictví, vždy v 17.00:
15. února, Art Protis. Nekonečné možnosti jednoho vynálezu
8. března, Textilní design a umění 20. století v Československu
29. března, Začne se konečně mluvit o textilu? Fenomén materiálu, 
který určuje prostor

V roce 2023 vydala Galerie výtvarného umění v Chebu. Grafika Kolář & Kutálek,  
tisk Dragon Press, s. r. o., náklad 600 ks.
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Jana Paulová, Chopin, 1976, gobelín, vlna,  
215 × 125 cm, získáno v roce 1980

Jana Paulová, Janáček, 1980, gobelín, vlna, 
215 × 125 cm, získáno v roce 1988

Jana Paulová, Debussy, 1977, gobelín, vlna,  
215 × 125 cm, získáno v roce 1980

Jana Paulová, Prokofjev, 1979, gobelín, vlna,  
215 × 125 cm, získáno v roce 1987

Jana Paulová, Bach, gobelín, vlna, 215 × 125 cm, 
získáno v roce 1991

Emilie Hostašová, Budoucnost I, 1968,  
Art protis, vlna, 80 × 160, získáno v roce 1975

Emilie Hostašová, Budoucnost II, 1968,  
Art protis, vlna, 80 × 160, získáno v roce 1975

Emilie Hostašová, Současnost I, 1968, Art pro-
tis, vlna, 80 × 160, získáno v roce 1975

Emilie Hostašová, Současnost II, 1968,  
Art protis, vlna, 80 × 160, získáno v roce 1975

Emilie Hostašová, Starý Cheb I, 1968, Art protis, 
vlna, 80 × 160 cm, získáno v roce 1975

Emilie Hostašová, Starý Cheb II, 1968, Art 
protis, vlna, 80 × 160 cm, získáno v roce 1975

Jaroslav Moravec, Vietnam, Art protis, vlna, 170 × 155 cm, získáno v roce 1972
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