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Jak Bořek Šípek tvořil 
pro českou značku VESPERA®

S čalouněným nábytkem značky VESPERA® (= večer, z lat.) se pojí známá jména: prof. ak. arch. Jiří 
Pelcl dr. h. c., MgA. Martin Surman, ArtD., Ing. Jan Padrnos, MgA. Vladimír Žák, MgA. David Crla. 
A v roce 2013 přibylo jméno: prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek. 

Taburet – schodiště 

Bořek Šípek se kromě volné tvorby 
(existoval rád neomezován) věnoval 
i navrhování funkčních předmětů, ale 
podle jeho vlastních slov: „funkčnost 
je východiskem, nikoliv cílem tvorby“. 
Robert Hybský, jednatel firmy Dýhy 
Večeřa a spol. s r.o., která je majitelkou 
značky VESPERA®, oslovil v roce 2012 
prof. Šípka s žádostí o návrh taburetu. 
Předpokládal, i když to nevyslovil, že půj-
de o taburet čalouněný. Bořek Šípek, 
výtvarník a filosof, zvážil všechny reálné 
funkce taburetu a jejich četnost: sezení 
– nižší četnost, pokládání nohou – vy-

soká četnost, pokládání věcí – střední 
četnost, stoupání na sedadlo s cílem 
dosáhnout na předměty výše uložené – 
vysoká četnost. A tak Bořek Šípek před 
pohodlím upřednostnil ergonomii, bez-
pečnost, hygienu a vytvořil nečalouněný, 
neobvyklý, vícefunkční předmět a dal mu 
název ESCALERA (= schodiště, ze špa-
nělštiny). Robertu Hybskému se zvláštní 
taburet líbil, i když místo očekávaného 
čalouněného taburetu obdržel návrh 
nečalouněného hlavolamu – sedátka či 
stolečku, který se rozložením proměňu-
je na schůdky. Lehký „taburet“ oblých 
a zakřivených tvarů z laťovky, s nohama, 
které nezapřou inspiraci ženskými nož-
kami, kruhovou dělenou horní plochou, 
dle návrhu autora dýhovanou mahago-
nem a ostatní části lakované v decent-
ním odstínu slonové kosti, je zajímavou 
rafinovanou kombinací tvarů, materiálů, 
barev. Vícefunkční taburet ESCALERA 
bezpečně plní všechny očekávané funk-

ce, je kreativní a aspiruje na to, stát se 
sběratelsky zajímavým zařizovacím před-
mětem. 

Zachránce SALVADOR

Další objednávkou pro VESPERA® pod 
záštitou společnosti Czech Deco Team – 
sdružení architektů, designérů, výrobců 
a dovozců designového nábytku, jehož 
byl Bořek Šípek uměleckým ředitelem 
a VESPERA® členem, bylo čalouněné 
křeslo. Křeslo, které Bořek Šípek vyví-
jel dva roky a nazval SALVADOR, odpo-
vídá autorovu citátu: „Kultura je luxus, 
který k životu nepotřebujeme, přesto je 
to jediná podstatná věc, která nás dělí 
od zvířat“. Název křesla odkazuje na vý-
znamného katalánského malíře, který se 
proslavil surrealistickými díly, Salvadora 
Felipe Jacint Dalí i Domènech. Křeslo 
mělo v prvním návrhu rafinovanější 
a velmi zdobný vzhled. Salvador Dalí 
miloval vše, co je luxusní, zlaté, orien-
tální, přehnané. Odůvodňoval to svým 
přesvědčením, že jeho předky byli 
Mauři, kteří vtrhli na Iberský poloostrov 
v roce 711. První návrhy křesla byly zcela 
odlišné od finálního provedení. Křeslo 
mělo být se záclonkami a ozdobou ze 
skla. Podle návrhu byl v dílně zadavate-
le vytvořen model v reálném provedení 
v měřítku 1:1, a po dodání do Šípkova 
ateliéru jej B. Š. osobně upravoval. Na 
základě postupných změn byly v dílně 
VESPERA® zhotoveny druhý, třetí a další 
modely, stále dále autorem precizované. 
Po dvou letech tvorby, 18. 8. 2015, bylo 
na světě křeslo, dle autorova návrhu v ba-
revné kombinaci fialové a šedé, vyznaču-
jící se výjimečným vznešeným vznosným 
vzhledem a ergonomicky pohodlným se-
zením. Křeslo nezapře rukopis autora, 
zdobí ho typické Šípkovské speciality, 
jako je ručně rafinovaně řasený potah 
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područek, nápad, který autor použil i na některých předcho-
zích dílech. Boční opěrky hlavy tvaru velkých uší převyšujících 
sedícího uživatele dokonale navozují pocit luxusního bezpe-
čí. Bezpečí, plně vyjádřené překladem španělského slova 
SALVADOR = zachránce. 

Zasazen v kontextu

SALVADOR mě poprvé zaujal na Šípkově výstavě Out Of Limits 
(o výstavě v DM 4/2016). Tam, vyzývavě autorem instalova-
ný, s rudými drapériemi, pod skleněným lustrem a zrcadlem, 
v němž se ze všech stran odrážel, působil opravdu „Dalíovsky“. 
Podruhé jsem měla příležitost SALVADOR spolu s ESCALERA 
obdivovat 24. 11. 2016 na oslavě 2. výročí otevření Showroom 
Vespera Design v Brně. Jemná decentní instalace v prostředí 
reálného interiéru s ostatním nábytkem a dekoracemi ve shod-
ných a doplňkových barvách, vytvořila vznešený a současně 
pohodový, uklidňující rámec úžasnému křeslu zvoucímu una-
vené do své laskavé ochraňující náruče. 

Závěrem citát Bořka Šípka: 
„Baví mě dávat věcem duši, vytvářet ze zdánlivě podřadných 
a často jen praktických objektů naše hodnotné partnery. 
Objekty s duší nás oslovují a provokují k reakci – můžeme je 
nesnášet, odsoudit nebo obdivovat, milovat či se jich zmocnit. 
Mohou se stát doprovodem našeho každodenního i sváteč-
ního života”.

Křeslo SALVADOR v únoru 2016 na autorské výstavě Bořka 
Šípka v Tančícím domě v Praze

Hledáte odpovídající hranu? Celý svět nábytkových 
hran najdete u  fi rmy Ostermann! 

Hrany pro laserové olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Objednané skladové zboží odesíláme bez 
přepravních poplatků ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

2%2% sleva na každou 
objednávku z e-shopu

Hrany na přání také s vrstvou 
tavného lepidla

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Německo 

n a  v š e c h n y  h r a n y

Ostermann: to se hodí!
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