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Část 1.

Dřevěné panenky



Dřevěné panenky jsou jediné autorovo komerční téma, které ho s menšími, 
nebo většími přestávkami provází již mnoho let. Přesto se žádná z nich nikdy ne-
opakuje, každá je skutečný originál. První panenka spatřila světlo světa na jaře 
1993 a byla vystavena, původně jako drobná soška, v tehdy začínající galerii Marie 
Borenstein „Le Patio“ v Liliové ulici. Tam byla také jako první prodána ale její 
současný osud je neznámý. V archivu autora není ani její foto, pouze návrh na 
zažloutlém papíře.
V krátké době se ukázalo, že toto téma může docela dobře, a také bez ztráty úrov-
ně, dotovat ostatní nekomerční tvorbu. Autorova dílna z těchto malých figurek žila 
až do roku 1999, kdy je postupně vystřídala nejprve tvorba autorského nábytku a 
později celých interiérů. Tato tvorba a hlavně její vývoj by se nikdy neuskutečnila 
bez „stipendia“, které panenky dokázaly zajistit. Do dnešní doby vzniklo více než 
200 panenek.  Každá je signována a od roku 1997 dostávají certifikát. Jsou praktic-
ky po celém světě, ale hodně jich našlo majitele také v Čechách.

Tento katalog má zájemci o panenku pomoci vybrat si přibližný typ, ale žádná, 
která na objednávku vznikne, nikdy nebude kopií jiné...



Panenky jsou ve dvou základních provedeních.
Nahá panenka nemá ruce a je ve stejném provedení a velikosti, jako ta původní. 
Hlava se otáčí kolem osy a nohy jsou kloubeny jednoduchými čepy v kolenou a v 
kyčlích, jako marionety. Panenka je vysoká 40 cm, nemůže stát bez podpěry, může 
sedět.
Oblečená panenka má duté, dřevěné šaty, ruce zavěšené na rukávech z lehkého 
plátna, v otáčecí hlavě má vodící tyčku jako loutka, nebo jen kovový kroužek na 
zavěšení. Nohy má volně zavěšené a kloubené jako marioneta, nemůže stát ani 
sedět. Je vysoká také 40 cm.
Obě panenky jsou z lipového dřeva, malované olejovými barvami na šepsu a ošet-
řeny olejem a včelím voskem.

Panenku si můžete objednat zde:

Zdeněk Hajduch
Hůrky 23
378 33 Nová Bystřice 
Tel.: +420 384 398 157, +420 728 108 853
e-mail: atelier@hajduch.cz

Před objednávkou si prosím prostudujte tento katalog, a v objednávce uveďte čísla 
figurek, které se typově blíží Vaší představě. Autor se pokusí najít nějakou cestu, 
jak tu představu naplnit...
Po objednávce, kterou je nejvhodnější učinit, nebo alespoň dokončit telefonicky, 
nebo osobně, obdržíte zálohovou fakturu el. nebo klasickou poštou. Zálohu 50% z 
ceny je třeba zaplatit před zahájením práce. Termín dokončení je nutné domluvit 
individuálně a bude potvrzen na zálohové faktuře.

Cenu panenek Vám sdělím na požádání.



Panenky jsou z lipového dřeva, malované olejovými barva-
mi na šepsu a ošetřeny olejem a včelím voskem.

© Zdeněk Hajduch 2011

Celý obsah tohoto katalogu je chráněn
podle Autorského zákona.

Jeho obsah nelze tisknout ani kopírovat.
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