Vějíř z počátku
20. století
Plesová sezona pomalu končí.V paměti zůstaly
zážitky z protančených večerůa zábavy s přáteli'
Možná si také vzpomenete na více či méně vhodně vybranou večernítoaletu některé tanečnice,
popřípadě na zvolené doplňky. 0dhaduji, že vějÍř
mezi nimi nebyl. Tedy pokud se nejednalo o ples
maškarní.
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PETRA sRurnovÁ, MUZEUM popxnxoruoši

Přitom na počátku 20. stoletÍ byly u nás vějíře běž_
nou součástí dámské spoleČenskégarderoby.

Historie vějíře je stará několik tísíclet. }eho vznik
podnítilo ryze praktické využitípři rozdmýchá_
vání ohně, od"straňování plev od ztna, odhárrění

hmyzu, ochlazování nebo jako ochrana před sluncem. Vějíře znaly všectury starověké kultury. Velmi rozšířenébyLy na čínskéma japonskérn císaŤském clvoře, kde symbolizovaly nejen vznešenost
vládce, ale plnily i funkci důmyslnézbraně.

Díky objevným cestám mořeplavců se vějíŤe z
výclrodu dostaly do Španělska,oclkuct se rclzšířily clo celé Evropy. Skládací vějíř jako novinku si
údajně nechala V roce 1578 pŤívéztKateŤina Medicejská a prezentovala lro na francouzském dvoře.
Pro vysoké rráklady byly vějíře dlouhou dobu záležitostí pouze šlechty. Staly se lu'xusními před-

měty, kdy na jemném potahu z hedvábí, kůžeči
papíru byly malovány scény z mytologie, historie
nebo z bible' Teprve užitímlevnějšíclr materiálů
koncem 18. století a především tovární výrobou v
19. století se vějíře rozŠířilymezi celou vrštvu obyvatel. Staly se nezbytným cloplňkem dámských
plesovýclr a společenských odě|vů. Navíc způsob,
jakým vějíř žena nebo dívka drže|a, fungoval jako
prostředek ke komunikaci' Určitými gesty se vyjadřovaly pclcity, přání či konkrétnívzkazy.
Zde pr ezentovaný v ějíŤ z muzejních sbírek pochá_
zí z obdabí secese' Je skládací, vytvořený z dtevěných listů pospojovaných bordovou sametovou
stuhou. Na krycí liště je vyrytý monogram SW.
Přední strana je zdobená ručnímalbou pestrých
květů. Jeclnotlivé plátky reverzn'í stÍany jsou hus-

tě popsané tuŽkou od tanečníclrpartnerů

původní

majitelky' Jedná se o citáty, verše a upomínky na
tanečníhodiny, plesy, posvícení nebo silvestrovské zábavy z let 1905 až1907'
Dovcrlte mi ttvést jec1en citát za všechny - Kclo v
tancí vytrva, tomu Pán Bůh nebe clá!r

