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První vydání k výstavě HELENA FEJKOVÁ – ART INSPIRATION
vydala Galerie města Trutnova v roce 2013,
druhé rozšířené vydání k inscenaci BALLET & FASHION Národního divadla v Praze
a k výstavě HELENA FEJKOVÁ – ART INSPIRATION Muzea Karlovy Vary
vydala Helena Fejková, s.r.o. v roce 2017.

úvodní i závěrečné foto na obálce: Balet Národního divadla v Praze, inscenace BALLET & FASHION,
foto: Pavel Hejný, design: Helena Fejková, 2017

Šaty
se zakódovanými
sny
Jana Máchalová

Tvůrčí příběh Heleny Fejkové je příběhem vytrvalosti a vzdoru, pokory a lásky. Příběh, v němž
promlouvá paměť mistrů a mísí se s citlivostí
návrhářky s cílem uskutečnit vlastní vizi světa.
V současné době, kdy prožíváme krizi hodnot,
lidské identity a životní perspektivy, se v oblasti
módy čím dál více setkáváme s přáním znát
původ výrobku, prostředí, ve kterém vzniká. Je to
důkaz snahy osvobodit se od posedlosti technikou, neobětovat člověka technice, ale vrátit mu
ji, aby mu pomáhala. Hovoří se o tradici, o touze
po bezešvém dialogu mezi návrhářem a výrobou.
Helena tento dialog posouvá ještě do oblasti
zákazníka. Pokud tvoří šaty pro určitého zákazníka, nezabývá se pouze jeho vnějším zjevem,
mnohem důležitější je pro ni dokázat poodhalit

a respektovat jeho nitro. Uvědomuje si, že i ty
sebekrásnější šaty jsou prázdné, pokud nejsou
oživeny a nošeny skutečnou osobností.
Zjednodušeně by se dala práce této návrhářky,
která obývá módní teritorium již neuvěřitelná
čtyři desetiletí, přestože její vlastní značka byla
založena až v roce 1990, do tří oddílů. Počáteční
tvorba byla spjata s českými výrobci látek. Helena
se snažila oživit pomocí nevšedního tvarování
tehdejší textilie, které nebyly vyráběny z vysoce
kvalitní příze a kterým chyběla dokonalá povrchová úprava. Po roce 2000, kdy u nás textilní
prvovýroba prakticky zanikla, objevila kouzlo
materiálů vyráběných ve Francii a Itálii.
Především produkce malých továrniček ve
vyhlášeném Pratu u Florencie se stala Heleně
osudnou. Naprosté nadšení pro materiály se
jí ovšem zmocnilo v Indii, kde měla možnost
vybírat si z neuvěřitelného množství hedvábných tkanin, od nejjemnějších až po kompaktní
šantungy. Radost ze hry materiálů, gejzíry barev
podpořené bizarním tvarováním vyústily v neobyčejnou přehlídku nazvanou Indie (2004).
Oděvní návrháři v průběhu minulého století
sledovali, co se děje v umění, a používali objevy
a myšlenky umělců k řešení problémů designu.
Tvořili oděvy, které byly novátorské, vynalézavé
a odrážely dobu. V době postmoderní, od sedmdesátých let 20. století, se spíše jedná o neobvyklé kombinace dávno objeveného, neboť to je
mnohdy náplní současného umění, jehož estetické principy přejali i módní návrháři.
Helena Fejková poukázala na spojení s uměním
svými dvěma zásadními a velmi zdařilými kolekcemi. První z nich (2007) je inspirována dílem

Antoni Gaudího, jednoho z výrazných solitérů
na poli architektury. Obdiv k jeho pracím podpořila důkladným studiem jeho staveb při svých
cestách do Barcelony. Inspirovala se emocemi,
které se jí zmocňovaly při pohledu na Gaudího
světoznámou katedrálu Sagrada Familia. Velmi
ji tu zaujalo zvláštní, grafický dojem vzbuzující
lešení uvnitř katedrály, které se vepsalo do modelů v podobě žebrování na organze, tak jako oblé
tvary věží. Fascinovala ji zahrada v parku Eusebi
Güella, nazvaném podle Gaudiho mecenáše, podnikatele, který se zásadním způsobem zasloužil
o rozvoj textilního průmyslu ve Španělsku.
Oslovila ji originální mozaika z drcené keramiky
a skla přecházející do organické přírody, trávy
a rostlin. Kolekce Gaudí se nese v duchu opravdu
výjimečných tvarů v kombinaci s citlivě voleným
luxusním materiálem.
Mými nejoblíbenějšími jsou modely, které
Helena Fejková vytvořila pro Hanu Jirmusovou,
ředitelku Egon Schiele Art Centra v Českém
Krumlově. Evokují ve mně nejen kreslířský styl
tohoto malíře posedlého zkoumáním těla, styl na
první pohled křehký, útržkovitý a zároveň velmi
sebejistý, ale i tahy štětce na akvarelech a barvy
tvořící podstatu jeho vize krajin. To vše se
u Heleny promítlo do oděvu, a to nejen v podobě
patchworků. Modely byly opatřeny i perfektními
doplňky. Helenu zaujaly i módní kresby tohoto
umělce, které zřejmě vytvořil pro své sestry.
Inspirována dílem tohoto malíře pokračuje
v tvorbě i nyní. Měla jsem možnost spatřit dvě
bílé košile se solitérně umístěnou velkoraportní
Schieleho kresbou provedenou ručním sítotiskem, ručně kolorovanou.
Tvorby Heleny Fejkové si vážím pro jednu
důležitou věc. Helena nikdy na rozdíl od mnoha

českých návrhářek, nepohrdala světovými
trendy. Pokládá za důležité je znát a pak si
vykročit vlastní cestou. To koresponduje se
známým prohlášením Gianni Versaceho, který
konstatoval: „Zavřete mě na pustý ostrov a za
dva roky nebudu schopen nic vytvořit.“ Móda
není všechno, s čím návrháři přijdou, nýbrž to,
co se pak opravdu nosí. A tak přejme Heleně
Fejkové, aby její modely byly nošeny.

Dresses
with encoded
dream
Jana Máchalová

The creative story of Helena Fejková is a story
of perseverance and defiance, humility and love.
It is a story in which the memory of masters
speaks and that mixes with the sensitivity of the
designer with the objective of creating her own
vision of the world.
At a time when we are experiencing a crisis of
values, human identity and perspectives in life in
the world of fashion we are increasingly encountering the desire to know the origin of a product, and the environment in which it was made.
It is evidence of the effort to free oneself from
the obsession with technology, not to sacrifice
man for technology but to reap the benefits of it
instead. We talk about tradition, about the desire
for seamless dialogue between designers and pro-

duction. Helena moves this dialogue even further
into the customer field. If she is making a dress
for a certain customer, she is not only interested
in the external appearance but it is more important for her to manage to reveal and respect the
individual’s inner self. She realizes that even the
most beautiful dresses are empty if they are not
brought to life and worn by a real person.
The work of this designer, who has inhabited
the world of fashion for an incredible four decades, although her own brand was not established until 1990, can simply be divided into three
sections. Her starting work was connected with a
Czech manufacturer of fabrics. Through the use
of unusual shapes Helena tried to liven up textiles, which were not made of high quality yarn
and lacked a perfect finish. After 2000, when our
primary production of textiles virtually ceased to
exist, she discovered the magic of fabrics produced in France and Italy.
In particular, the production of small factories
in the renowned Prato near Florence became
vital for Helena. Her enthusiasm for materials,
however, was captivated most in India, where she
was able to choose from an incredible range of
silk fabrics, from the finest to compact shantung.
Her joy from the play of materials and geysers of
colours supported by bizarre shaping resulted in
an extraordinary show called India (2004).
Over the last century clothing designers
watched what was happening in the arts and
applied the discoveries and ideas of artists to
solve design problems. They created clothes that
were innovative, inventive and reflected the
times. In post-modern times, since the 1970s, it
is more about the unusual combination of what

was discovered long ago, as it is often the content
of contemporary art, whose aesthetic principles
were also adopted by fashion designers.
Helena Fejková pointed out the connection
with art through her two fundamental and very
successful collections. The first of them (2007)
was inspired by the work of Antoni Gaudi, one of
the major solitaires in the field of architecture.
She supported her admiration of his work by a
thorough study of his works during her travels
to Barcelona. She was inspired by the emotions,
which took hold of her when looking at Gaudi’s
world-famous Sagrada Familia. She was very
intrigued by the unusual, graphic impression
evoked by the scaffolding inside the cathedral,
which was inscribed in models in the form of ribs
on the organza, just as the rounded shapes of the
towers. She was fascinated by the garden in Eusebi Güella Park, named after the patron, entrepreneur Gaudi, who significantly contributed to
the development of the textile industry in Spain.
Her attention was caught by the original mosaics
made from broken pottery and glass transitioning into organic nature, grass and plants. The
Gaudi collection is characterized by truly exceptional shapes combined with carefully selected
luxurious materials.
My favourites are pieces that Helena Fejková
created for Hana Jirmusová, Director of the Egon
Schiele Art Centre in Český Krumlov. They evoke
not only the style of drawing, but the painters
obsession with exploring the human body, a style
that is fragile, fragmented and yet very confident at first glance, but also the brush strokes of
watercolours and the colours used create the essence of his vision of landscapes. All of this was
reflected in Helena’s clothing, and not only in

the form of patchwork. The pieces even included
perfect accessories. Helena was also captivated
by the fashion drawings of this artist, who apparently created them for his sister. She continues
to be inspired by the works of this artist even
now. I had the opportunity to see two white
shirts with a large solitary placed Schiele drawing
made by hand screen print and hand-coloured.
I highly value the works of Helena Fejková for
one important reason. Helena never makes slight
of global trends, unlike many Czech designers.
She considers it important to know them and
then step out in her own direction. This corresponds with the well-known statement of Gianni
Versace, who said: “Leave me on a desert island
and I will not be able to create anything after two
years.” Fashion isn’t everything designers come
up with, but what is then indeed worn. And so we
wish Helena Fejková that her pieces be worn.

foto: Pavel Bruner, modeling: Helena Fejková, Martin a Lucie, z přehlídky na Bertramce, 1979
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foto: VLASTA – František Jebavý, modeling: Helena Fejková, Martin a Lucie, 1979

foto: MÓDA – Milan Kincl, 1990
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foto: MÓDA – Milan Kincl, modeling: Táňa Kováříková, 1990

foto: Milan Kincl, modeling: Táňa Kováříková a další, 1990

foto: MÓDA – Milan Kincl, 1990

foto: MÓDA – Milan Kincl, modeling: Táňa Kováříková, 1990

foto: Gabina, modeling: Daniela Dejdarová, 1994
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foto: Gabina, modeling: Daniela Dejdarová, 1994

foto: Marie Votavová, modeling: Martina Válková, Hana Igonda Ševčíková, Kateřina Winterová, 2002
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foto: Marie Votavová, modeling: Nancy, 2002
foto: Marie Votavová, modeling: Nancy, materiál: Moravolen, a.s., výšivka: Tylex Letovice, a.s., 2002

foto: Marie Votavová, modeling: Linda a Morris, vyšívaný len s rounem, tzv. „žabky“, materiál: Moravolen, a.s.,
výšivka: Tylex Letovice, a.s., 2002

foto: Marie Votavová, modeling: Nancy, 2002

foto: Pavel Hejný, modeling: Zuzana Šimáková, 2012
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foto: Gabina, modeling: Tereza Solařová, materiál: Mileta, a.s., 2014

foto: Gabina, modeling: Tereza Solařová, materiál: Mileta, a.s., brože: Šenýr, 2014

foto: Gabina, modeling: Tereza Solařová, materiál: Mileta, a.s., 2014

foto: Gabina, modeling: Tereza Solařová, materiál: Mileta, a.s., 2014

foto: Dušan Šimánek, modeling: Martina Bytešníková, paličkovaná krajka: Jiřina Pivoňková, 1993

foto: Marie Votavová, modeling: Jana Hanáčková, 1999

foto: Marie Votavová, modeling: Pavla Sýkorová, Zuzana Šimáková a Sylva Nečasová, materiál:
Moravolen a.s., tyl a výšivka: Tylex Letovice, a.s., design výšivky: Marta Nymsová, 2006

foto: Marie Votavová, modeling: Linda, materiál: Moravolen a.s., výšivka: Tylex Letovice, a.s., design výšivky: Marta Nymsová, 2001

foto: Marie Votavová, modeling: Bára Maříková, 2010

foto: Marie Votavová, modeling: Bára Maříková, 2010

foto: Marie Votavová, modeling: Alena Pešková, 2010

foto: Marie Votavová, modeling: Bára Maříková, 2010

foto: Marie Votavová, modeling: Kateřina Winterová, 2010
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foto: Gabina, modeling: Tereza Solařová, 2013

foto: Gabina, modeling: Tereza Solařová, klobouk: Luba Krejčí, 2013

foto: Marie Votavová, modeling: Tomáš Rychetský, 2006
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foto: Marie Votavová, šperky: Nora Sopková, 2006

foto: Marie Votavová, modeling: Michal Štípa, Tomáš Rychetský, Pavla Sýkorová, Sylva Nečasová,
šperky: Nora Sopková, 2006

foto: Marie Votavová, modeling: Priya, 2004
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foto: Marie Votavová, modeling: Anna Činčerová, 2004

foto: Marie Votavová, modeling: Priya a Jan Franta, 2004

foto: Marie Votavová, modeling: Priya, 2004

foto: Marie Votavová, modeling: Priya, Petra Štibnarová a Anna Činčerová, 2004

foto: Marie Votavová, modeling: Petra Štibnarová, 2004

foto: Marie Votavová, modeling: Priya a Anna Činčerová, 2004

foto: Marie Votavová, modeling: Priya a Anna Činčerová šperk: Jacki Dodemontová,
materiál: Moravolen, výšivka: Tylex, design výšivky: Marta Nymsová, 2004

foto: Marie Votavová, modeling: Anna Činčerová, šperk: Jacki Dodemontová, 2004

foto: Marie Votavová, modeling: Anna Činčerová, 2005
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foto: Marie Votavová, 2005

foto: Marie Votavová, modeling: Lucie Gibodová, 2005

foto: Marie Votavová, modeling: Anna Činčerová, 2005

foto: Marie Votavová, 2005

foto: Marie Votavová, modeling: Zuzana Stivínová, 2008
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foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková, spona: Hasan Hesham, 2008

foto: Marie Votavová, modeling: Bára Maříková a Jitka Formánková, 2008

foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková a Bára Maříková, 2008

foto: Marie Votavová, modeling: Michal, 2008

foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková, Veronika Stárková a Bára Maříková, 2008

foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková, 2008

foto: Marie Votavová, modeling: Zuzana Stivínová, 2008

foto: Marie Votavová, modeling: Bára Maříková, 2008

foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková, materiál (ruční tisk na hedvábí) a hedvábné šperky: Jitka Škopová, 2011
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foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková, materiál (ruční tisk na hedvábí) a hedvábné šperky: Jitka Škopová, 2011

foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková, materiál (ruční tisk na hedvábí) a hedvábné šperky: Jitka Škopová, 2011

foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková, 2010
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foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková, 2010

foto: Marie Votavová, modeling: Jitka Formánková, 2010

foto: Vladimír Hetflejš, modeling: Tereza Solařová, materiál: Mileta, a.s., 2013

foto: Vladimír Hetflejš, modeling: Tereza Solařová a René Herzum, materiál: Mileta, a.s., 2013

foto: Vladimír Hetflejš, modeling: René Herzum, materiál: Mileta, a.s., 2013

foto: Vladimír Hetflejš, modeling: Tereza Solařová, materiál: Mileta, a.s., 2013

foto: Vladimír Hetflejš, modeling: Kateřina Bachtíková, 2013

V I N T A G E

foto: Petr Berounský, modeling: Kateřina Lédlová, materiály: VEBA, a.s. a Tylex Letovice, a.s., 2015
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foto: Petr Berounský, modeling: Sylva Nečasová, Kateřina Lédlová, materiály: VEBA, a.s. a Tylex Letovice, a.s., 2015

foto: Petr Berounský, modeling: Kateřina Lédlová, materiály: VEBA, a.s. a Tylex Letovice, a.s., 2015

foto: Petr Berounský, modeling: Sylva Nečasová, Kateřina Lédlová, materiál: VEBA, a.s., 2015
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foto: Petr Berounský, modeling: Sylva Nečasová, Kateřina Lédlová, materiál: VEBA, a.s., 2015

foto: Petr Berounský, modeling: Sylva Nečasová, Kateřina Lédlová, materiál: VEBA, a.s., 2015

foto: Petr Berounský, modeling: Kateřina Lédlová, materiál: VEBA, a.s., 2015
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foto: Petr Berounský, modeling: Kateřina Lédlová, materiál: VEBA, a.s., 2015

foto: Petr Berounský, modeling: Sylva Nečasová, Kateřina Lédlová, materiál: VEBA, a.s., 2015

foto: Marie Votavová, modeling: Sylva Nečasová, 2016
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foto: Marie Votavová, modeling: Sylva Nečasová, klobouk: Tonak, kabelka: Marcela Kotěšovcová, 2016

foto: Marie Votavová, modeling: Sylva Nečasová, 2016

Helena Fejková –
příběh značky
Vladimír Hetflejš

Oděvní design Heleny Fejkové, rozené Březinové
(Náchod, 1954) vychází z jejího přirozeného zaujetí
materiálem. Je totiž původem „textilačka“, vystudovala
ruční zpracování textilií (1969–74) a pracovat začala
v designatuře firmy TIBA ve Dvoře Králové nad Labem
(1974-75).
Jako mnoho oděvních návrhářů její generace, šperkařů a tvůrců doplňků, prošla legendárními pražskými
Bertramkami (1974–91), které organizovala shodou
okolností pod záštitou odborové organizace Národního
muzea její matka Drahomíra Březinová. Skutečným
startem byl podle jejích slov nález vyšívaného prádla
po babičce v truhle na statku v Nových Lesích u Dvora
Králové n/L., kam přišla za svým prvním mužem Karlem Fejkem (1974).
Péče o dvě děti (Martin 1975, Lucie 1977) jí dovolila
věnovat se oděvnímu designu znovu až od roku 1981.
Vedle odborných kurzů paličkování a tkaní, které vedla
ve Dvoře Králové nad Labem, pak založila v Domě
kultury v Trutnově (1984–1987) Oděvní studio, které usilovalo nejen o vlastní tvorbu, ale také o širokou osvětu.
V době, kdy trhu vládly časopisy Vlasta a Burda, to byl
buditelský čin – byť právě Vlasta uveřejnila první velký
interview Věry Hrubé s Helenou Fejkovou – s dojemnou
fotografií na titulní straně.

Velkou změnou v životě Heleny Fejkové byl její
návrat do Prahy (1987) a rok 1989. Týden před listopadovými událostmi získala povolení prodávat svoji
tvorbu „z atelieru“, krátce potom i souhlas Ministerstva
kultury – otevřít vlastní galerii. Na pražských Vinohradech (Přemyslovská 29) byla 3. 4. 1990 jedna z prvních.
Zajímavé logo jí vytvořil přední český grafik – akad.
mal. Josef Flejšar (1922–2010).
Vysoké pracovní nasazení v následujících létech bylo
v té době v Česku typické pro mnohé začínající podnikatele. V roce 1994 založila se svým druhým mužem
(Vladimír Hetflejš, 1945) také společnost HELENA FEJKOVÁ, s.r.o., která se vedle výroby a prodeje v tuzemsku
zabývala i zahraničním obchodem. Rychle následovaly
jejich další galerie v Karlových Varech, Mariánských
Lázních, Brně, Českých Budějovicích a v Praze.
Hlavní Galerie módy Heleny Fejkové ale vždy sídlila
v pražské Lucerně (1991–2010), kde se uskutečnila
i většina premiér jejích nových kolekcí. Zde vzniklo
i Divadlo módy, později transformované ve spolupráci
s Janou Koubkovou, její kapelou a členy Baletu Národního divadla do jevištní podoby pod názvem JAZZFASHION-DANCE. V Galerii módy se prezentovala také
řada českých oděvních návrhářek, než vznikly jejich
vlastní značkové obchody (H. Havelková, T. Kováříková,
B. Rajská, J. Procházková, M. Nevařilová, N. Ruden atd.).
Z Lucerny byla Galerie módy po dvaceti létech přestěhována do Martinské ulice (2011–2016). Helena toužila
po komornějším prostředí.
Těžištěm její práce byla a je modelová tvorba. Zajímají ji kolekce na principu stavebnice, ale také tvorba
kostýmů pro film a divadlo. Každý takový úkol je pro ni
výzva, jako když vstoupí do galerie nový zákazník, ať už
náhodný turista nebo náročný tuzemský či zahraniční
klient. Ráda vzpomíná na tvorbu filmových kostýmů
např. pro Franka Nera, nebo kolekci pro Andie MacDowell.

foto: Marie Votavová: Andie MacDowell a Helena Fejková, Galerie
módy, Lucerna Praha, 2010

foto: produkce, Helena Fejková
a Franco Nero v kostýmu pro film
Juraje Jakubiska Post coitum, Praha,
2008

Mnohokrát zmiňovanou důležitou kapitolou
v profesním životě Heleny Fejkové je její spolupráce
s výrobci látek. Pomáhala jim testovat nové materiály,
byla u vývoje a prezentovala nové dezény. Je ironií
osudu, že ale byla také svědkem zániku mnoha rozhodujících tuzemských textilních výrobců. Jen archívy
a vzpomínky dnes mohou vyprávět o Karnole, Moravolenu, Slezanu, Textilaně, Texlenu, Tibě a mnoha dalších.
Nelze pomíjet ani její konfekční kooperaci s Otavanem
Třeboň, která měla vedle ekonomické stránky význam
i pro popularizaci komerční značky ORIGINAL LINEN
JEANS – s prestižním oceněním „Za vynikající design“
v národní soutěži (2002).
Další kvalitou byla spolupráce se šperkaři či výrobci
doplňků. Bez nich si nelze mnohý model představit
ani v galerii, ani na přehlídce. A hojně navštěvované
a mediálně sledované přehlídky? Opět jde o produkt

foto: Marie Votavová: Andie MacDowell v modelu Heleny Fejkové,
Galerie módy, Lucerna, Praha, 2010

široké spolupráce. Přehlídky jsou vlastně divadlem,
které ozvláštňuje a doplňuje např. tanec (dlouhodobě
spolupracuje se členy baletu Národního divadla v Praze
– viz BALLET & FASHION na Nové scéně Národního
divadla v r. 2017), ale i pantomima, hudba a film.
Samostatnou kapitolou jsou dlouhodobé výstavní
projekty. Někdy víc dokumentují spolupráci s výrobci
látek, např. výstavy HELENA FEJKOVÁ A ČESKÉ TEXTILKy uspořádané pražským Umělecko-průmyslovým
muzeem v Textilním muzeu v České Skalici, následně
i v Galerii N v Jablonci n/N a OC Chodov, jindy zaměřené na design s důrazem na inspirační zdroje, např.
výstavy HELENA FEJKOVÁ – ART INSPIRATION,
uspořádané např. v Galerii města Trutnova, Galerii
F. Drtikola v Příbrami, v Prácheňském muzeu v Písku,
v Galerii U Radnice v Táboře, nebo v Městském muzeu
ve Dvoře Králové nad Labem. Zajímavý byl také inspi-

Helena Fejková
Prague – Brand
Development
Vladimír Hetflejš

Expozice v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem, 2015

Expozice v Prácheňském muzeu v Písku, 2014

Expozice v Galerii F. Drtikola v Příbrami, 2014

rační projekt – ARCHITECTURE + FASHION, Budapest
(2014).
Značku HELENA FEJKOVÁ PRAGUE již více než
pětadvacet let především hledají a oceňují zákazníci
se zájmem o individuální oděv. To však neznamená, že
by často nebyla podepsaná pod kolekcemi např. pro
Pražský filharmonický sbor, pěvecké seskupení Tiburtini, nebo management mistrovství světa v hokeji (2015).

Všichni dnes hledají kvalitní design. Ten je podstatný,
ostatní jsou „třešničky na dortu“ – např. premiéra
trendové kolekce v Paříži (2006), reprezentace českého designu v Pekingu (2008), či obdobná prezentace
v kyperské Nicosii (2009).
HELENA FEJKOVÁ se stala jednou ze skutečných
značek české módy na přelomu tisíciletí.

The fashion design of Helena Fejková, born Březinová (Náchod, 1954), proceeds from her natural
fascination with fabric. Originally, she was a textile
designer. She completed her studies specializing in
the manual processing of textiles (1969–74) and began
to work in the design department of TIBA, a textile
company in Dvůr Králové nad Labem (1974–75).
Like many designers of fashion, jewellery and accessories, she passed through the legendary Bertramka
of Prague (1974 – 91). It was organized by her mother
Drahomíra Březinová coincidentally under the auspices National Museum’s labor unions. In her own words,
she actually began when she discovered her grandmother´s embroidered linen in a trunk at the farm in
Nové Lesy near Dvůr Králové n/L. where she moved
with her first husband (1974).
Her maternity (Martin 1975, Lucie 1977) did not
allow her to focus on fashion design until 1981. In addition to professional courses in bobbin lace work and
weaving, which she was running in Dvůr Králové n/L,
she established a Fashion Studio in the Cultural House
of Trutnov. It not only aimed at promoting individual
creation but increased general awareness as well. At a
time when the magazines Vlasta and Burda dominated the Czechoslovak market, it was a revivalistic act.

Vlasta published the first big interview with with Helena Fejková with touching picture on the front page.
The interview was conducted by Věra Hrubá.
Helena Fejková’s relocation to Prague (1987) and the
Velvet Revolution of 1989 brought great changes into
her life. One week before the events of November 1989,
she was granted permission to sell her work “from the
studio” and shortly afterwards she got the consent
of the Ministry of Culture to open her own gallery,
which was inaugurated on 3 April 1990 one of the first
studios of its type in Prague’s Vinohrady district. Her
interesting logo was made by a leading Czech graphic
artist – painter Josef Flejšar (1922-2010).
Her heavy workload throughout the following
years was typical for many starting entrepreneurs in
the Czech Republic during this time. Other galleries
followed soon in Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Brno,
České Budějovice, and Prague. In 1994, she founded a
company with her second husband (Vladimír Hetflejš,
1945) that started producing and selling not only within Czechoslovakia but also abroad.
However, the main Gallery of Fashion has always
resided in Prague’s Lucerna (1991–2010) where the
majority of her collection premiered, and where a number of Czech fashion designers presented themselves
before they established their own stores (H. Havelková,
T. Kovaříková, B. Rajská, J. Procházková, M. Nevařilová, N. Ruden etc.). At the same location aTheater of
fashion was founded, later transforming into a stage
form under the name JAZZ-FASHION-DANCE in
cooperation with Jana Koubková, her music group and
members of National Theathre Ballet members. At the
beginning of 2011, Helena Fejková moved her gallery
from Lucerna to Martinská Street.
Her work has always focused on model creation. She
is interested in extensive collections based on a modular principle, as well as the creation of costumes for

Zuzana Šimáková, soloist ballet of National Theater,
fabric: Tylex Letovice, Exhibition HELENA FEJKOVÁ –
ART INSPIRATION, opening in the Gallery U Radnice,
Tábor, 2014

Exhibition HELENA FEJKOVÁ AND CZECH TEXTILE
MILLS arranged by Prague Museum of Decorative Arts
at the Textile Museum in the Česká Skalice, 2011

film and theatre. Each task is a challenge for her, just
like when a new customer enters her gallery – whether
an ordinary tourist or a prominent domestic or foreign client. She has fond memories of creating movie
costumes, for example for Frank Nero or collections for
Andie MacDowell.

Another feature was her cooperation with jewellery
designers or manufacturers of accessories. One cannot
imagine a model in galleries or in fashion shows without accessories. And what about well attended shows
monitored closely by media? It is again a product of
extensive cooperation. Fashion shows are actually
theatre performances, which are complemented and
accompanied by dance (long-term cooperation with
the members of the National Theatre Ballet in Praha.
For example performance BALLET & FASHION on New
Stage of the National Theatre in 2017) as well as pantomime, music or film.

A significant chapter in the professional life of Helena Fejková is her cooperation with the manufacturers
of fabrics. She helped with the developing and testing
new materials and with presentation of new designs.
It is ironic, but she also witnessed the demise of many
critical domestic textile manufacturers. Now are only
the archives and memories of Karnola, Moravolen,
Slezan, Textilana, Texlen, Tiba and many others.
However, you cannot overlook her cooperation in the
area of ready-to-wear clothes (Otavan Třeboň), which
is important not only from an economic point of view
but also for the popularization of the brand ORIGINAL
LINEN JEANS – with a prestigious award “For outstanding design” in national competition (2002).

A separate chapter in Helena’s career have been
long-term exhibition projects. She has worked in collaboration with manufacturers of fabric, for example
Exhibition HELENA FEJKOVÁ AND CZECH TEXTILE
MILLS arranged by Prague Muesum of Decorative
Arts at the Textile Museum in the Česká Skalice.
Subsequently, at Galerie N in Jablonec nad Nisou
and Shopping center Chodov, sometimes focusing on

Šípková Růženka – foto: Mário Bakuš a Alexandre Katsapov, pro kalendář ND 2017, modeling: Balet ND,
design: Helena Fejková, 2016
design with an emphasis on sources of inspiration.
Exhibition HELENA FEJKOVÁ – ART INSPIRATION
arranged in Trutnov city Gallery, Galerie of F. Drtikol
in Příbram, in Prácheňské Museum in Písek, at the
Gallery U Radnické in Tabor, or in the city Museum in
Dvůr Králové nad Labem. Another interesting project
was ARCHITECTURE + FASHION, Budapest (2014).
For more than 25 years, the brand of HELENA
FEJKOVÁ PRAGUE has been appreciated by customers
who are interested in individual fashion as well bigger
collections, such as for Prague Philharmonic Choir,

singing group Tiburtini or the management of the Ice
Hockey World Championship (2015). Today everyone is
looking for quality design. This is the most significant
fact, the rest is just the “icing on the cake” – for instance, the premiere of a trend collection in Paris (2006),
an opportunity to represent Czech fashion design
officially in China (2008) or a similar presentation in
Cyprus (2009).
HELENA FEJKOVÁ became one of the real Czech
fashion brands at the turn of the millennium.

HELENA FEJKOVÁ (*1954, Náchod)

studiuM:
1969 – 1974
Experimentální střední odborná umělecko-řemeslná
škola v Praze, specializace ruční zpracování textilií
praxe:
1974 – 1975
design textilu, Tiba Dvůr Králové nad Labem
1981 – 1987
metodička výtvarných oborů, DK Dvůr Králové n/L
a DK Trutnov
1988 – dosud
oděvní design, HELENA FEJKOVÁ, s.r.o. Praha
zastoupení Ve sbírkácH:
Uměleckoprùmyslové muzeum v Praze
Severočeské muzeum v Liberci
Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově
prezentace a prodeJ:
Vinohradská 156, Praha 3
internet:
www.helenafejkova.cz

přeHlídky a VýstaVy:
1978 – Bertramka – Praha
1979 – Bertramka – Praha
1980 – Textilní a oděvní inspirace – Dvůr Králové n/L
1982 – Textilní a oděvní inspirace – Dvůr Králové n/L
1984 – Oděvní studio – Trutnov
1988 – Bertramka – Praha, Oděvní inspirace – Trutnov
1989 – Galerie Dílo – Praha
1990 – Thermal – Karlovy Vary, Kampa – Praha, Galerie
Dílo – Praha, Galerie mladých – Brno
1991 – Muzeum – Karlovy Vary, Galerie Fišer – Hradec
Králové, Kolonáda – Mariánské Lázně, OUTFIT – München, Galerie Dílo – České Budějovice
1992 – Galerie Dílo – Přerov, Čs. centrum – Leeds, Dům
kultury – České Budějovice
1993 – Galerie Dílo – Přerov, Galerie Ivo – Frankfurt
n/M, Galerie Ateliér – Olomouc, STyL – Brno, Národní
muzeum – Praha
1994 – ELEGANCE 94 – Praha, STyL – Brno, Galerie
ARS TEMPORIS – Klagenfurt, Internationaler Leinen
– Weisenfeld, Národní muzeum – Praha, žofín – Praha,
Hotel Pupp – Karlovy Vary
1995 – STyL – Brno, Muzeum – Karlovy Vary, Elegance – Vrchlabí, Lucerna – Praha, Móda – Plzeň, Móda
– Hradec Králové, Lucerna – Praha, Len – Havlíčkův
Brod, Bílá Labuť – Vrchlabí, Lucerna – Praha, Galerie
Miró – Praha
1996 – ARS TEMPORIS – Klagenfurt, Muzeum – Karlovy Vary, International – Praha, Besední dům – Brno,
Lucerna – Praha, Kolonáda – Karlovy Vary, Hankův
dům – Dvůr Králové n/L, ALDIS – Hradec Králové,
Besední dům – Brno, Hotel Sen – Senohraby, Lucerna –
Praha, Koncertní síň – Krnov, Dům kultury – Plzeň
1997 – ELEGANCE 97 – Praha, Kongresové centrum –
Praha, STyL – Brno, Galerie módy – Praha, Malé divadlo – Liberec, Lucerna – Praha, Hotel Hilton – Praha,
Besední dům – Brno, Lucerna – Praha, Hotel Hilton
– Praha, Besední dům – Brno, Lucerna – Praha, Bertramka – Praha, Galerie módy – Praha, žofín – Praha
1998 – Powerhouse Museum – Sydney, Lucerna – Praha,
STyL – Brno, ELEGANCE 98 – Praha, Hotel Diplomat –

foto: Marie Votavová, modeling: Zuzana Stivínová, 2008

Curriculum
vitae

Praha, žofín – Praha, Galerie módy – Praha, Obecní dům
– Praha
1999 – Galerie módy – Praha, Hotel Diplomat – Praha,
Adria – Praha, Kongresové centrum – Štiřín, Galerie
módy – Praha
2000 – STyL – Brno, Hotel Diplomat – Praha, Galerie
CELEBRIS – Hradec Králové, Galerie módy – Praha,
Libeňský zámek – Praha, Planetárium – Praha, STyL –
Brno, Čs. centrum – Paris, Čs. centrum – Berlin, Hotel
Diplomat – Praha, Galerie módy – Praha, Městské divadlo – Šumperk, Pražský hrad-Míčovna – Praha, Obecní
dům – Praha
2001 – STyL – Brno, Galerie módy – Praha, Dům kultury – Plzeň, Hotel Diplomat – Praha, Čs. centrum – Vídeň
2002 – Dům kultury – žďár nad Sázavou, STyL – Brno,
Galerie módy – Praha, Hotel Diplomat – Praha, Divadlo
Bolka Polívky – Brno, Divadlo loutek – Ostrava, Divadlo
ABC – Praha, Hotel Bohemia – Praha, Čs. centrum – Berlín, Modemesse – Leipzig
2003 – Čs. centrum – Bratislava, Galerie módy – Praha,
Čs. centrum – Košice, Hotel Diplomat – Praha, Čs. cent-

rum – Stockholm, CPD – Düsseldorf, Galerie Boudiova
– Paris, STyL – Brno
2004 – Galerie módy – Praha, Hotel Diplomat – Praha,
MMC Fashion – Leipzig, STyL – Brno, PRET-A-PORTER
– Paris
2005 – Galerie módy – Praha, PFW Galerie Mánes –
Praha, Palác Melantrich – Praha, Texlen – Trutnov, STyL
– Brno, Hotel Hilton – Praha
2006 – PFW Galerie Mánes – Praha, Černínský palác
– Praha, La Defense – Paris, Velvyslanectví ČR – Haag,
Platform2 – New york, Palác Lucerna – Praha, PFW Galerie Mánes – Praha, Koncertní síň – Trutnov
2007 – Móda – Praha, In Fashion Munich – München,
Platform2 – New york, Velvyslanectví ČR – Peking,
Národní galerie – Praha, PFW Galerie Sovovy Mlýny –
Praha
2008 – STyL – Brno, Móda – Praha, České trendy Hotel
Crowne Plaza – Praha, Designblok – Praha, Lucerna –
Praha
2009 – Obecní dům – Praha, žofín – Praha, Vltava
– Praha, Hotel Mandarín – Praha, Velvyslanectví ČR –
Nicosia, Lucerna – Praha, České muzeum hudby – Praha
2010 – Lucerna – Praha (3x), Čs. centrum – Paris
2011 – Uměleckoprůmyslové muzeum GLAMOUR –
Praha, UPM Textilní muzeum – Česká Skalice, žofín –
Praha, Sahara – Praha, Jazz Fashion Dance – Praha
2012 – Galerie N – Jablonec n/N, Krajka – Vamberk, Jazz
Fashion Dance – Trutnov
2013 – HF a české textilky – OC Chodov – Praha, HF-art
inspiration – Galerie města Trutnova
2014 – HF-art inspiration Galerie Františka Drtikola
Příbram, Prácheňské muzeum – Písek, Galerie U Radnice – Tábor, Architecture + Fashion, Bálna – Budapest,
HF-HISTORy – Indian restaurant – Praha, Inscenace
Konec dětí, kostýmní výprava – Divadlo Úpice
2015 – HF-ART INSPIRATION, Městské muzeum – Dvůr
Králové nad Labem, GIARDINO DI VETRO sympozium –
Nový Bor, TAWAN – Praha, TAWAN – Karlovy Vary
2016 – KOLEKCE 2016 – Mánes Praha, RETRO – Národní
muzeum Praha
2017 – Ballet & Fashion – Národní divadlo Praha

HELENA FEJKOVÁ – ART INSPIRATION, druhé rozšířené vydání.
K inscenaci BALLET & FASHION Národního divadla v Praze a k výstavě HELENA FEJKOVÁ –
ART INSPIRATION v Muzeu Karlovy Vary vydala Helena Fejková, s.r.o.
v roce 2017.
kontakt:
prezentace:

www.helenafejkova.cz
Galerie módy, Vinohradská 156, Praha 3.

BALLET & FASHION – Nová scéna Národního divadla, 6. 1. 2017
tanec
fashion design
hudba
choreografie
režie

Balet Národního divadla
Helena Fejková
Zuzana Miháľová & The Gang
Zuzana Šimáková a Petr Zuska
Zuzana Šimáková

ART INSPIRATION – Muzeum Karlovy Vary, 5. 7. 2017
koncepce výstavy a design
fotografie

tisk na látku

Helena Fejková
František Jebavý, Gabina, Marie Votavová, Dušan
Šimánek, Pavel Hejný, Milan Kincl, Vladimír Hetflejš,
Petr Berounský, Pavel Bruner
Vladimír Hetflejš
technická skupina a Stáňa Šedivá
dílna Heleny Fejkové, s.r.o.
pod vedením Světlany Naňkové
Aleš Šiška, grafické studio NATEXstyl

grafika
tisk
produkce

DuCLAIR, s.r.o.
TISK OFSET, a.s.
Vladimír Hetflejš

film
instalace expozic
výroba modelů

Za dlouhodobou tvůrčí spolupráci děkujeme Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově,
Galerii města Trutnova, Muzeu Karlovy Vary a Národnímu divadlu v Praze.
Za podporu děkujeme výrobci zdravotnických potřeb ERILENS, s.r.o.
a významným textilním výrobcům VEBA, a.s., MILETA, a.s. a TyLEX LETOVICE, a.s.

foto: Marie Votavová, děkovačka Zuzany Stivínové a Heleny Fejkové na závěr přehlídky kolekce GAUDí
v Národní galerii v Praze (Veletržní palác), 2008

