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Cassina, Gio Ponti a Superleggera

I nábytek má svůj osud. Některé objekty jsou uvedeny na trh a tak
zvaně se nechytnou, jiné zaujmou průměrně a některé dokáží oslo
vovat celé generace spotřebitelů. Říká se jim „design evergreen“. 
Tím bezpochyby největším je Thonetka č. 14, která se vyrábí víc než 
půldruhého století. Do kategorie evergreenů patří i další produkty, 
například taburet Alvara Aalta, trubková židle Marcela Breuera či 
Marta Stama nebo Pantonka. Jak je možné, že se vyrovnaly s výkyvy 
módy a jsou stále oblíbené? Zpravidla se vyznačují použitím progre
sivního materiálu či nové technologie, samozřejmě ergonomickým 
řešením, ale většinou jsou i neutrálního tvaru, takže snesou umístění 
ve specifickém stylovém interiéru.
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Mezi evergreeny bych zařadila i židli 
Superleggera od legendy italského de-
signu Gia Pontiho. Svědčí o tom i fakt, 
že se vyrábí 60 let a letos slaví kulaté na-
rozeniny, které v lidském měřítku před-
stavují zralost a nadhled. Co je na této 
židli tak zajímavého? Jak sám název „su-
perlehká“ naznačuje, je to její hmotnost. 
Je zkonstruována tak bravurně, že s ní 
mohou manipulovat i děti, a to použitím 
jenom jednoho prstu! Gio Ponti se při 
jejím vzniku inspiroval venkovskou židlí 
z jedné rybářské vesnice. Maximálně 
zredukoval nosnou konstrukci, lehce 
naklonil opěradlo ve tvaru žebříku a se-
dák vytvořil z lehkého rákosu. 
Samotný design židle by však nebyl ni-
čím, kdyby se nepodařilo úspěšné spo-

jení jeho tvůrce se silným producentem. 
Tím byla firma Cassina. Po svém založení 
v roce 1927 bratry Cesarem a Umbertem 
se brzy přeorientovala na čisté tvary. 
Odolala předválečné krizi a po válce se 
mohla úspěšně rozrůstat. Její majitelé 
totiž vsadili na inovaci spojenou s kvalitou. 
Měli zvláštní cit pro volbu svých desig-
nérů a také si plně uvědomovali význam 
výzkumu a experimentu, který mohli pro-
pojit s dokonale zvládnutým řemeslem. 
Měli velké zkušenosti s nábytkem pro 
poválečnou italskou flotilu, který musel 
vydržet vysoké namáhání. Dobře dimen-
zované kostry a solidní čalounění se staly 
základem pro sériovou výrobu.
Právě v souvislosti se smlouvou na 
lodní nábytek došlo k setkání Pontiho 

s Cesarem Cassina a zahájení spoluprá-
ce se stalo dalším firemním mezníkem. 
Kombinací solidnosti s lehkostí bylo 
Pontiho křeslo Distex (1953). Odvážný 
design sedáku z umělé usně vyplněným 
kaučukovou pěnou na elastických po-
pruzích, s područkami a na kovových 
nohách ohromil návštěvníky 10. milán-
ského trienále.

Superleggera

Skutečnou revoluci ale přinesla židle 
Superleggera – opravdová symfonie 
lehkosti a pevnosti. Její vývoj trval celých 
6 let, ale výsledek stál za to. Pracovní 
tým musel zvládnout celý proces výro-
by od designérova návrhu přes výrobu 

Křeslo Distex Židle Superleggera
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prototypu až po zavedení do masové 
produkce a neopomenout ani marketin-
gové záležitosti. Zkušenosti nabyté tímto 
procesem pak ve firmě zužitkovali i další 
firemní designéři. 
Trojúhelníkové nohy židle Superleggera 
o hmotnosti kolem 1,5 kg působí subtil-
ně, avšak ne natolik, aby se na ni člověk 
bál posadit. Unese člověka o hmotnosti 
do 166 kg. Přesto však byla před zave-
dením do výroby její pevnost testována 
shazováním z velké výšky, čemuž odo-
lala. 
Uvedení produktu na trh v roce 1956 při-
neslo posílení značky Cassina. Subtilní 
krasavice se zařadila do firemní kolekce 
a svoje postavení udržela celých šest 
desetiletí. Vyrábí se výhradně z jasanu 
s rákosovým výpletem a je k dispozici 
v různých barevných verzích, což umoc-
ňuje její použití v libovolném interiéru. 
Báječně se hodí do dámského bytového 
prostředí. Jako symbol spojení poetic-
kého tvarosloví s technologií spojenou 
s řemeslem je dodnes šperkem firem-
ní kolekce, což by jejího tvůrce možná 
i udivilo.
Jeden teoretik designu kdysi řekl: „kdy-
by designér ve svém životě nevymyslel 
nic jiného, než komerčně úspěšnou 
židli, tak nežil nadarmo. Neexistuje to-
tiž těžší úkol, než navrhnout vhodnou 
židli.“ Z tohoto pohledu je odkaz Gia 
Pontiho mnohem širší. Vedle rozsáhlé 
architektonické praxe včetně slavného 
milánského mrakodrapu Pirelli Tower 
byl velmi aktivní i v kulturní sféře. 

Gio Ponti

Milánský rodák vystudoval architektu-
ru na univerzitě Politecnico di Milano 
až po válce. Ve své praxi se sdružoval 
s různými partnery. V roce 1927 založil 
studio Il Labirinto se záměrem vyrábět 
také nábytek a doplňky vysoké kva-
lity, v roce 1933 vzniklo studio Ponti 
e Lancia ovlivňované neoklasickým hnu-
tím Novecento Italiano. Vyprojektovali 
dům ve Via Randaccio v Miláně (1925), 
Bouilhet vilu v Garches u Paříže (1926), 
Památník padlých (1929), obytné bloky 
Casa Rasini v Miláně a v roce 1930 obyt-
ný komplex Domus Julia Domus Fausta 
ve Via Letizia (1930).
V roce 1933 se Ponti spojil s inženýry 
Antonio Fornaroli a Eugenio Soncini. 
Jejich studio Ponti-Fornaroli a Soncini 
fungovalo do roku 1945. Jejich první 
velkou zakázkou byla v roce 1936 hlavní 
sídlo chemické firmy Montecatini, ná-
sledovala řada jiných realizací i během 
války, kanceláře pro Fiat, Palazzo del 

Liviano pro Universitu v Padově a v roce 
1951 další objekt firmy Montecatini. 
V roce 1950 začal Gio Ponti projekto-
vat společně s kolegy Antonio Fornaroli, 
Alberto Rosselli a Pier Luigi Nervi milán-
ský symbol moderní doby – věž Pirelli 
Tower, druhý mrakodrap ve městě. Jeho 
úspěch přitáhl pozornost ze zahraničí. 
Přišly zakázky z Venezuely, Bagdádu, 
Hongkongu či Denveru. V 1951 nakreslil 
Ponti generální plán a dva samostatné 
obytné bloky pro milánskou národní po-
jišťovnu. 
V letech 1953–57 vyrostl Hotel del-
la Città et de la Ville a Centro Studi 
Fondazione Livio e Maria Garzanti ve 
Forli, v letech 1960–62 v Sorrentu první 
italský hotel the Parco dei Principi a Ponti 
nakreslil i několik milánských kostelů: 
San Francesco (1963), kostel Špitálu 
Ospedale San Carlo (1967) a Taranto 
Cathedral (1971).
Odbornou i laickou veřejnost výrazně 
obohatil založením časopisu Domus 

v roce 1928 a jako jeho editor svými 
podněty významně ovlivňoval italskou 
nábytkovou produkci. Domus opustil 
v roce 1941 a založil Stile magazine, ten 
editoval do roku 1947. Pak se vrátil do 
Domusu, kde působil až do smrti jako 
jeho prezident.
Vedle toho se významně zapojil do 
organizace Bienále designu v Monze 
a Trienále v Miláně. V roce 1936 na 
Trienále předvedl i svůj vlastní inte-
riér. Inicioval vznik soutěže Compasso 
d´oro (Zlatý řez) a společně s Aquille 
Castiglionim se významně podílel na čin-
nosti Asociace průmyslového designu 
ADI založené v roce 1954. Pozornost si 
zaslouží rovněž jeho působení v pozici 
řádného profesora v letech 1936–1961 
na univerzitě, kterou sám absolvoval – 
Fakulta architektury na Politecnico di 
Milano.
I když Gio Ponti nebyl spojen s žádným 
hnutím ani ideologií, patří díky svému 
obdivuhodnému akčnímu radiu nekom-
promisně mezi nejvlivnější designéry 20. 
století. Nejslavnějšímu produktu z jeho 
dílny můžeme popřát k jeho jubileu dlou-
hou a dobrou odolnost vůči konkurenci 
a hodně radosti a užitku, které přinese 
svým uživatelům.
Produktový design: 

 Nábytková řada Domus Nova pro ob-
chodní řetězec Rinascente 

 Keramické objekty: vázy z majoliky, 
porcelánu, sanitární zboží, (umývadla, 
WC mísy) pro Richard Ginori a Ideal 
Standard

 „The Diamond“ nádobí pro Reed & 
Barton‘s, pro sériovou výrobu upravil 
Robert H. Ramp

 Křeslo „Distex“ a židle „Superleggera“ 
pro Cassina, sofa „Due Foglie“

 Skleněné barevné láhve, např. pro 
firmu Venini

 Svítidla pro Artemide, Venin a Fontana 
Arte (např. „Billia“ pro Fontana Arte)

Ocenění:
 Umělecká cena Italské akademie za 
umělecké zásluhy 

 Zlatá medaile od Pařížské akademie 
architektury 

 Čestný doktorát od London Royal 
College of Art

 Titul „Commander“ od Royal Order of 
Vasa ve Stockholmu

 Bronzová medaile a Italský vojenský 
kříž za statečnost během 1. světové 
války

Zdroje: http://www.cassina.com/en/desig
ner/gioponti; SPARKEOVÁ, P. Století designu, 
průkopníci designu 20. století. Praha: Slovart, 
1999. ISBN 8072091425

Židle, 1935

Gio Ponti (*1891– †1979)
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