NAMIKI / DUNHILL
V tomto analytickom lánku by som sa chcel venova histórii a aru sná jedného
z najkontroverznejších typov fajok, aké kedy boli sprístupnené spotrebite ovi. Jedná
sa o výsledok dlhoro nej spolupráce dvoch exkluzívnych predstavite ov celkom
odlišných kultúr a chápania výtvarného krásna, predstavite ov dvoch svetadielov,
ktoré sústavne h adajú sty né body svojho umeleckého a technického snaženia.
Japonskú kultúrnu a remeselnú tradíciu v tomto prípade zastupuje firma pána
RYOSUKE NAMIKI-ho a európsku konzervatívno-exkluzívnu líniu zosob uje
anglická firma ALFRED-a DUNHILL-a. ím sa vlastne vyzna ujú fajky, ktoré nesú
hrdé ozna enie Namiki/Dunhill. A ím sú tak jedine né, že ich ceny sa pohybujú
v mnohotisícových dolárových sumách? Základnou charakteristikou je výlu ne ru ná
práca fajky pri použití klasického tvaru a drahých materiálov v kombinácii
so stáro nou umeleckou lakovaco-maliarskou technikou MAKI-E, zabezpe ovanou
firmou pána Namiki-ho a špi kovými japonskými umelcami.
Aby sa dala pochopi nad asovos a exkluzivita týchto fajok, ktoré asom ve mi
nadobúdajú na hodnote, je nevyhnutné sa oboznámi s históriou nielen celkovej
spolupráce týchto dvoch velikánov, ale aj s historickými kore mi a charakteristikou
samotného japonského umenia lakovania, jeho symbolov a významu.
HISTÓRIA JAPONSKEJ LAKOVACEJ TECHNIKY MAKI-E.
Umenie lakovania sa používa na území Japonska už viac ako 4000 rokov, pri om
približne túto dobu sa používal rumelkový a ierny lak na povrchovú úpravu
a ochranu stolového riadu, predmetov dennej spotreby, zbraní a doplnkov, ako sú
gombíky a náušnice. S tradíciou lakovania súvisí aj poves , ktorá hovorí o lenovi
cisárskej rodiny Yamato Takeru no Mikoto:
„Ke po as bojov za zjednotenie Japonska ulomil Yamato na bojovom poli vetvu
jedného stromu, zbadal, že z miesta ulomenia za ína vyteka krásna transparentmá
živica. Princ ju nariadil zbiera a ke bola nanesená na jeho ob úbené náradie, za alo
žiari ostrým a vznešeným leskom.“
To ko mýtus, ktorý bol vytvorený, aby podával vysvetlenie. Je ovšem
zaznamenané, že približne sto rokov po Yamato-vom období bol založený cech
„Urushi-be“, špecializovaný na umenie lakovania. V každom prípade to znamená, že
umenie lakovania sa v Japonsku vyvíja už ve mi dlho, pri om na rozdiel od iných
tradi ných umeleckých remesiel, ako farbenie, i výroba ru ného papiera, ktoré sa
vyvíjali pod vplyvom ínskej kultúry, práve japonské lakovanie sa zrodilo
a zdokonalovalo na území Japonska. „Lakový strom“ sa ovšem nenachádzal len
v Japonsku, ale v celej strednej Ázii a preto sa toto umenie rozvinulo aj v iných
krajinách a ína taktiež rozvinula umenie lakovania do vyspelej úrovne. Toto
vytríbené umenie prišlo do Japonska v piatom až šiestom storo í približne v období
zavádzania budhizmu. Po príchode vysoko umeleckého druhu lakovania zo strednej
Ázie nastal v Japonsku rozkvet tohto umeleckého remesla, ke že malo pripravenú
živnú pôdu pre rýchly vývoj lakovacieho umenia z jednoduchých postupov
k prvotriednej technickej úrovni. Najstaršia dochovaná pamiatka prvotriednej
lakovacej techniky je miniatúra chrámu Horyuji, ktorá nesie meno „Tamamushi-noZushi“ a ktorá bola ku koncu 6. storo ia vytvorená remeselníkom cechu „Urushi-be“.
Na nej je možné prvýkrat jasne vidie lesk originálneho lakovníckeho umenia, ktoré
bolo neskôr nazvané „Japonské“.

japonský národný poklad, as z Tamamushi no Zushi, 6. storo ie
Približne jedno storo ie po vytvorení Tamamushi-no-Zushi v Japonsku nastúpila
doba Nara (710-784), nazývaná Zlatá doba monarchie. Ve a prác lakovacieho umenia
tohto obdobia bolo vyhotovených technikou Maki-e (lakovanie s uplatnením striebra
a zlata), ktorá svojou vysokou umeleckou úrov ou pozdvihla celé umenie
lakovníctva.
Maki-e je dekoratívna metóda, pri ktorej sa na lakový základ nanáša strieborný,
alebo zlatý prach. Oby ajne sa nanáša nieko ko lakových vrstiev, ktoré sa jednotlivo
leštia. Existuje tiež iná metóda, ke sa prach so vzácneho kovu zmieša s lakom, aby
sa tak zabezpe il stereoskopický efekt.

Koncom 8.storo ia Japonsko zastavilo vysielanie misií do íny a z tohto dôvodu
prestali by umelecké remeslá pod zahrani ným vplyvom. Takto sa vypestoval istý
a unikátny japonský štýl. História japonského umeleckého remesla od konca
8.storo ia do 12. storo ia sa nazýva „Vek lakovaných výrobkov“. Z jednej strany aj
preto, lebo glazovanie ešte nebolo vyvinuté, iže predmety dennej spotreby boli
vyrábané vä šinou z dreva a nie z keramiky. Aplikácia lakovania pritom sp ala
nielen ochrannú funkciu predmetov, ale zárove obohacovala celkovú hodnotu
o umeleckú dimenziu. Krásna ornamentácia pomocou Maki-e techniky sa stala ve mi
populárnou, hlavne vo vyšších kruhoch. Paralelne s rozvojom techniky Maki-e, ktorá
najviac reprezentovala umenie lakovania, sa toto umenie šírilo do rôznych sfér, od
dopravných prostriedkov cez religiózne predmety až po nábytok.
Nástupom 13. storo ia nadobudlo umenie lakovania ve kolepé rozmery a na
základe technického vývoja vystúpili z bezmenných remeselníkov do popredia
vynikajúci umelci tohto umeleckého remesla, ako boli Michinaga Koami a Shinsai
Igarashi. Znovu nastala kultúrna výmena so zahrani ím a Japonsko za alo exportova
svoje umenie do íny a Kórei. Na druhej strane boli do Japonska pozvaní majstri
remesla Sokin a Tsuishu, ktorí sa špecializovali na vyrezávanie do hrubej lakovej
vrstvy a vtlá anie zlatého prachu do týchto zárezov.
V 17. storo í sa japonské umenie lakovania na alej zdokona ovalo. V rôznych
regiónoch sa vytvorila pre ne typická farebnos . Takto sa vyprofilovala farebnos
Wajima-nuri (mesto Wajima, prefektúra Ishikawa), Wakasa-nuri (mesto Wakasa,
prefektúra Fukui), Shunkei-nuri (mesto Noshiro, prefektúra Akita), Nambu-nuri
(mesto Morioka, prefektúra Iwate) a Tsugaru-nuri (mesto Hirosaki, prefektúra
Aomori). Vytvorenie farebnej charakteristiky bolo možné v aka podpore a ochrane
feudálnych pánov z dôvodu zvýšenia produkcie.
Tieto tradi né remeslá sa udržujú až do dnešnej doby ako osobitos týchto regiónov.

japonský národný poklad, Maki-e skrinka 12. storo ie

Maki-e skrinka ,15. storo ie

Maki-e sedlo, 16.storo ie

japonský národný poklad, maki-e skrinka, majster Korin Ogata, 17. storo ie
„LAKOVÝ STROM“ A LAKOVÁ VRSTVA
Pôvodným domovom lakového stromu bola centrálna Ázia. Aj ke nie sú známe
detaily, predpokladá sa, že pochádza z tibetskej náhornej plošiny. Dnes je rozšírený
po celej Ázii.

Lakový strom je listná patriaci do rodiny orechov a dorastá do výšky 10 metrov.
Jeho kme je šedo-biely a ke sa do neho zareže nožom, vyteká z neho šedo-žltá
mlie na tekutina, ktorá je surovinou pre lakovanie. Obsahuje tzv. urushiol a živicu.
ím viac urushiol-u obsahuje, tým tvrdší je lak. Pokia v íne, Vietname a Thajsku je
jeho obsah cca. 50 percent pri 20 percentách živice, v Japonsku laky obsahujú 70
percent urushiol-u a 7 percent živice.

Miazga stromu, ktorá sa zbiera, sa nazýva surový lak. Ten sa potom filtruje, aby sa
zbavil ne istôt. Proces, ktorým sa pri teplote 35 až 45 stup ov Celzia vyparuje
vlhkos zo suroviny, sa nazýva „Kurome“. Výsledný lak sa nazýva „Kurome lak“.
alej ešte existuje „Hosezu lak“, ktorý vzniká pri teplotách okolo 60 stup ov Celzia
a používa sa pri regulácii rýchlosti schnutia laku. Predmety, ktoré sú lakované
Kurome lakom, sa umiest ujú do „lakového kúpe a“ pri teplote 10 až 25 stup ov
Celzia a 70 až 80 percentách udržiavanej vlhkosti. Po dlhšom ase za ne tvrdnú
a pokia sa neaplikujú farebné materiály, tak dostáva krásnu hnedastú farbu. Pokia sa
nechá Kurome lak vytvrdi pri teplote 100 až 150 stup ov Celzia, nastane finálna
tvrdos v priebehu 30 minút až jednej hodiny. Táto metóda sa používa pri aplikácii na
kovy a keramiku. Vytvrdenie laku nenastáva vyparovaním vlhkosti, ale oxidáciou
urushiol-u.
MAKI-E A SÚ ASNOS
Technika Maki-e má svojich vysoko cenených predstavite ov aj v sú asnej dobe.
Jedným z nich je pán Joji Deguchi, ktorý tvorí v prefektúre Wakayama. Ako hovorí,
zaoberá sa týmto umením už 50 rokov a stále sa má o u i , ke že smerom nahor
k dokonalosti neexistujú žiadne limity. Pozorovanie tejto techniky umož uje
plnohodnotné ocenenie umenia Maki-e. O svojej práci hovorí:
Výsledný efekt závisí od ve kosti a tvaru prachových kovových astí, pri om
existuje celkove 15 rôznych druhov, z ktorých sa dá vybera , od stup a reliefovosti,
použitej pri designe a od toho, i sa leštiacim procesom má dosiahnu efekt
tie ovania.
1/ ploché Maki-e (hira maki-e): táto technika neobsahuje reliéfnu prácu. Kovový
prach a iné ozdoby sa aplikujú na plochý povrch.
2/ reliéfne Maki-e (taka maki-e): pri tejto technike sa rôzne substancie zmiešajú
s lakom (ako napríklad prach drevného uhlia, jemná hlina, at .), aby vytvorili tmelivo
a pomohli vytvori želaný reliéfny design. Farebné laky a kovový prach sa potom
aplikuje na tento reliéf a celkový design sa následne vyleští.

3/ leštením zbrúsené Maki-e (togidashi maki-e): oby ajne ierny lak sa nanáša cez
celkový design, obsahujúci kovové prachy rôznych stup ov a jemností a potom sa
leštením drevným uhlím vytvára jemné tie ovanie, závislé od h bky leštenia.
Žiadna z týchto techník nie je jednoduchá. Ale togidashi maki-e je obzvláš
obtiažne. Design, alebo jeho asti sa môžu stále znovu nanáša a následne opakovane
zlešti , aby sa dosiahol želaný efekt. Pri porovnaní tvorby hira maki-e a togidashi
maki-e sa javí prvé ako živé, ale togidashi pôsobí elegantnejším a hlbším dojmom.
4/ kombinované Maki-e (shishiai-togidashimaki): technika, ktorou sa kontinuálne
kombinuje taka maki-e a togidashi maki-e, ím sa dosahuje najvyššia úrove
remeselnej práce.

spôsob nanášania zlatého prachu pomocou nanášacej trubi ky

nová práca pána Deguchi-ho
UMENIE MAKI-E A RYOSUKI NAMIKI
Ryosuki Namiki bol lodným inžinierom. Ke že bol nespokojný s existujúcimi
písacími a kresliacimi potrebami, ktoré pre svoju prácu potreboval, založil po svojom
pôsobení v roku 1916 v manufaktúre na výrobu písacích hrotov s kolegom Massao
Wada-om v roku 1918 „NAMIKI MANUFACTORING COMPANY“, ktorá bola
v roku 1938 premenovaná na „THE PILOT PEN Co.,Ltd“. Dal si patentova výrobu
špi ky pera zo zliatiny zlata a irídia, ím sa pri intenzívnom používaní ove a menej
opotrebovávala a zárove sa neupchávala. Potom presadil svoju alšiu jednoduchú,

ale geniálnu myšlienku zmiešavania tvrdenej gumy s lakom, ím dosiahol svetlu
odolný povrch, ke že základným materiálom pre povrchovú úpravu pier bol v tom
ase tzv. ebonit, zmes gumy s vysokým obsahom síry, o síce bol ve mi odolný
materiál, ale postupom asu žltol v dôsledku unikania síry. Táto nová povrchová
úprava, ktorej proces výroby bol patentovaný v Japonsku a USA pod názvom
„Lacquernite“, ponúkla nové možnosti pre umelecké stvár ovanie technikou Maki-e,
ktorá mala v Japonsku mnoho storo í tradíciu a od 17. storo ia ju poznali
a vyh adávali aj najvyššie spolo enské vrstvy Európy. V roku 1924 za al Namiki
s výrobou lakovaných pier s dekoráciami technikou Maki-e a zakrátko zahájil úspešnú
spoluprácu s distribu nými firmami v New Yorku, Londýne, Shanghai a Singapore.
Svoje ví azné aženie zaznamenala aj v aka kontraktu firmy pána Namiki-ho v roku
1927 s európskou exkluzívnou firmou ALFRED H. DUNHILL Ltd. Of London, ktorá
sa okrem iných produktov intenzívne zaoberala práve nadštandardnými písacími
potrebami pre solventnejších zákazníkov. Dunhill sa rozhodol dáva na všetky ich
lakované perá 30 rokov záruky.
Táto spolupráca znamenala stretnutie dvoch svetov a kultúr, kde rozdiel medzi
japonským a západným designom definuje pán Tomihiro Muramaki, autor knihy,
pojednávajúcej o týchto lakovaných Namiki/Dunhill perách takto:
„Je tu zna ná odchý ka od západnej grafiky, založenej na individualite, udalostiach
a histórii. Japonské lakované perá nie sú vo svojom stvárnení symetrické. Japonci
majú radi malé veci, pozostávajúce z krásnych komplikovaných vrstiev. Lakovnícka
práca stvár uje ereš ové kvety, žeriavy (vtáky) a iné dôverne známe objekty...
predstavujú bežné veci. Avšak komplexnos je zaobalená v samotnom Zen-e. Maki-e
je malý plochý svet, v ktorom kondenzuje ve a asu a priestoru.“
Aby sme pochopili jeho slová, uvediem pár ukážok tohto istého japonského
umenia, aplikovaného na povrchu exkluzívnych písacích pier v hodnote mnoho tisíc
dolárov za kus, ktorými obe firmy zahájili dlhoro nú úspešnú spoluprácu.

Hlavným designer-om a hybnou silou firmy Namiki bol umelec a „žijúci národný
poklad“ Genroku Matsuda (1896-1986), predstavite moderného lakovníckeho
umenia v Japonsku. alším významným majstrom umenia Maki-e bol Enomoto
Shoetsu, ktorý za al pracova pre firmu Namiki v roku 1930 a bol jedným
z najdôležitejších umelcov, ktorí prezentovali svoje umenie prostredníctvom Namiki
a preslávil sa napríklad designom Goldfish. Perá z tejto doby sa ozna ovali ako
„perfektné stretnutie Západu s Východom“. Celkovo sa vyrobilo v období medzi
rokmi 1925 až 1937 asi 1500 pier a je pozoruhodné, že na dosiahnutie kvality
„A“ technikou Maki-e bolo potrebné u takého umelca približne 30 rokov cvi enia sa
v tejto technike. Perá, ktoré sú spracované technikou Togidashi maki-e, majú
napríklad 10 vrstiev laku, technika Taka maki-e má 8 vrstiev a Hira maki-e 6 vrstiev
lakovania.
Nie je bez zaujímavosti, že 8. decembra 2000 bola na aukcii v Londýne dosiahnutá
rekordná cena za predaj Namiki „Giant“ Maki-e lakovaného pera z roku cca. 1928-30
vo výške 239.250 dolárov. Ale aj iné perá, ktoré vzišli zo spolupráce Namiki/Dunhill
dosahujú na aukciách vysoké hodnoty, pohybujúce sa na úrovni od 100.000 dolárov
vyššie.
PRE O PRÁVE DUNHILL

Spolupráca Alfred-a Dunhill-a s firmou pána Namikiho nebola náhodná. Aby sme
pochopili prirodzenos vzniku spolupráce týchto dvoch velikánov, ktorá v kone nom
dôsledku dala vzniknú fajkám NAMIKI/DUNHILL, je potrebné si uvedomi , ím sa
vlastne firma pána Dunhill-a zaoberala a o bolo jej cie om snaženia.
Alfred Dunhill prevzal v roku 1893 vo veku 21 rokov po otcovi firmu v Londýne,
ktorá sa predtým zaoberala výrobou potrieb pre konskú dopravu a jazdeckou výbavou.
Ke že mladý Alfred zav asu rozoznal význam rozvíjajúceho sa automobilového
priemyslu, ktorý vytlá al do ústrania konskú dopravu a tým aj výrobu potrieb pre u,
založil spolo nos Dunhill Motorities a za al s výrobou príslušenstva pre tento
rozvíjajúci sa segment spolo ensko- technického rozvoja. Od za iatku mu bolo jasné,
že nastupujúca generácia vlastníkov a vodi ov motorových vozidiel patrí k solventnej
vrstve spolo enského rebrí ka a pod a toho rozvíjal nielen ponúkaný sortiment, ale aj
image a cenotvorbu ú elovo orientovaných výrobkov. V tomto prípade nemohol
konkurova ni ím iným, ako kvalitou spracovania a designu ohoko vek, o nieslo
názov Dunhill. Podarilo sa mu prezentova ur itý štýl života na vysokej úrovni, ktorý
sa nezaobišiel bez zna ky Dunhill a postupom asu našiel na celom svete vyznáva ov

komfortu, zaru eného jeho menom. Hlavne, o sa týka automobilového príslušenstva
a oble enia do vtedy nie práve najpohodlnejšieho, ale v istom zmysle dobrodružného
spôsobu dopravy, Alfred Dunhill postupne rozvinul sortiment do na ten as
neobvyklého rozsahu a v roku 1902 sa objavil prvý asopis Dunhill Motorities,
ktorého klientmi sa stala spolo enská smotánka. Následne za al vydáva katalógy
a v roku 1904 obdržal zlatú medailu za výrobu odevov pre motoristov na
medzinárodnej výstave odievania. Dunhill dokázal dopredu plni želania mladých
a zárove solventných zákazníkov, ke že sám predstavoval typ londýnskeho dandyho a v roku 1903 dostal pokutu za neúmernú rýchlos 40 km/h. Vtedy vyvinul
teleskopické okuliare „Bobby Finders“, pomocou ktorých dokázal vodi rozozna
policajta na pol míle.
Pre o o tomto všetkom v spojitosti s menom Alfred Dunhill hovoríme? Pretože on
a jeho firma sa zamerali na rôzne produkty, ktoré môžeme ozna i všeobecne platným
názvom exkluzívne príslušenstvo v zmysle „len to najlepšie pre zákazníka“.
Od roku 1904 sa za ala rozvíja alšia výroba exkluzívneho produktu, akým bola
fajka. Zahájeniu jej výroby predchádzal rozhovor so zákazníkom firmy Dunhill, ktorý
sa Alfredovi zveril s problémom faj iara fajky vo vtedajšom asto otvorenom
automobile: neustále zhasínanie oh a vo fajke. Riadiac sa heslom „niekedy aj malé
idey, ktoré sa správne zrealizujú, môžu prinies ve ké zisky“, Dunhill vyvinul dnes už
legendárnu „Windshield pipe“,klasický billiard, ktorý bol vpredy vybavený
vyvýšeným elom kvôli ochrane pred vetrom.
Tento shape bol následne patentovaný a zahájil pre horné spolo enské vrstvy novú
sféru exkluzivity, ktorá bola postupom asu všeobecne akceptovaná. 7.júla 1907
otvoril svoj obchod s fajkami na Duke Street v exkluzívnej štvrti St. James, v ktorom
sa predávali nielen fajky, ale aj tabaky a ich zmesi. Postupom asu zašiel tak aleko,
že pre jednotlivých zákazníkov miešal tabakové zmesi pod a ich želania
a k dnešnému d u figuruje v „receptovej“ knihe Dunhill okolo 30 tisíc rôznych zmesí.
Nie náhodou máme dnes možnos vychutnáva to najlepšie, o sa dá z tabaku pre
milovníkov fajky namieša . Na za iatku ešte importoval fajky z Francúzka, ale od
roku 1910 za al používa vlastnú raznicu na ozna enie fajok a pri jeho precíznosti
oskoro založil fajkovú manufaktúru vo ved ajšej ulici, aby mohol lepšie kontrolova
spracovávanie francúzskeho briar-u. Najal dvoch majstrov a za al vyrába fajky pod
vlastným menom. Dunhill zameral svoju pozornos na faj iarov fajky a prezentoval
túto zá ubu na podobnej úrovni, ako vedenie motorového vozidla, ím v podvedomí
mnohých, nie až tak solventne spôsobilých mužoch, vyvolal podobný pocit by „In“,
ako keby vlastnili nejaký automobil. Meno Dunhill týchto udí spájalo, aj ke
vlastnili len „nejaké“ písacie pero, alebo iapku.
Dunhill si vážil svojich zákazníkov a ke dostal oficiálnu výsadu dodávate a
tabaku pre krá ovský dvor, na po es princa Eduarda vydal novú fajku pod názvom
„Prince“. Dnes tento klasický shape všetci dôverne poznáme. Aj takýmto spôsobom
sa vyvíjala rozmanitos sveta fajky.
Nie je mojim cie om analyzova bohatú minulos firmy Dunhill v spojitosti
s históriou fajky a ani jej podiel na profilovaní jej dnes už klasických foriem, ktoré dal
Dunhill patentova . V súvislosti s Namiki nemá zmysel rozvíja jeho obchodnú
stratégiu po as prve svetovej vojny, ktorá priniesla po jej skon ení rozšírenie fajky
Dunhill do celého sveta. Nie je ani ú elné rozvádza bielu bodku a jej funkciu, alebo
súdne spory po as vojny v tejto súvislosti s nemeckou firmou VAUEN. Ide mi len
o jediné: prezentova , že firma Alfreda Dunhilla sa nevyhýbala ni omu, o by vhodne
doplnilo sortiment príslušenstva a odievania vyššie postavenej spolo enskej vrstvy,
h adajúcej svoje „Ja“ v High End produktoch, sp ajúcich tie najvyššie kvalitatívne

a estetické požiadavky. S postupným starnutím svojich klientov sa aj firma Dunhill
stávala pod a môjho názoru ím alej, tým viac konzervatívna. Aj ke v tom dobrom
slova zmysle.
DUNHILL A NAMIKI
V zmysle dosiahnutia toho najexkluzívnejšieho pre svojich zákazníkov sa Alfred
Dunhill so svojou firmou nevyhýbal žiadnemu produktu, ktorý by sa dal ozna i
všeobecne po atým názvom „príslušenstvo“. Tým boli okrem automobilového
vybavenia a odievania postupne hodinky, stopky, fajky, zapa ova e, písacie perá,
at ., at .,... V každom prípade mal dostato ne vyvinutý podnikate ský cit, aby okrem
moderných produktov, ktoré mali v budúcnosti doby svet, rozoznal aj absolútnu
exkluzivitu japonskej techniky a umeleckého stvárnenia Maki-e, ktoré bolo
v západnej sfére sveta známe a vyh adávané od 17. storo ia. Preto nie je žiadnym
prekvapením, ke pri rozvíjajúcich sa kontraktoch firmy Namiki so západnými
partnermi vstúpil do hry ve ký hrá Dunhill. Písacie perá z tejto éry, ktoré pre
náro nos svojho vyhotovenia boli vyrábané v limitovanom po te, zaznamenali
obrovský zberate ský záujem a mená ich tvorcov sa stali nesmrte nými. Pán Alfred
Dunhill odišiel v roku 1959, ale jeho firmy viedli na alej jeho deti a vnuci. o okrem
iných produktov obstálo v hodnotovom rebrí ku svetovej exkluzívnej produkcie, sú
práve produkty Namiki, založené na pravom japonskom tradi nom umení. Hoci
spolupráca firmy Dunhill s japonskou firmou Namiki sa prerušila 2. svetovou vojnou,
neskôr sa tieto vz ahy obnovili. V roku1996 boli vydané 4 limitované edície pier,
z ktorých tri boli vyrobené po 200 kusoch a edícia „Rakucho“ bola vyrobená v po te
100 kusov. V alšom období boli vydané ešte iné edície, z ktorých napríklad Namiki
Myiabe „Shell Game“ bola vyrobená v po te 55 kusov a jeden kus stál cca 10.000
dolárov, pokial sa dal vôbec kúpi .
Aký to má vôbec všetko súvis s témou exkluzívnej fajky Namiki/Dunhill? Pre o
stále spomínam písacie perá, ke nás vlastne zaujíma hlavne problematika fajky a jej
história, prípadne kultúrna hodnota? Pretože práve na týchto exkluzívnych perách sa
prezentovala nielen nádhera umenia Maki-e, ale aj motívy, ktoré boli na fajkách
následne zobrazené. Pretože ke vidíme napríklad fajku s motívom „Rakucho“, (vták
Rakucho predstavuje mýtický fénix-ovský charakter), alebo napríklad motív „Crane“
(vták žeriav), tak si dokážeme s predchádzajúcimi poznatkami tieto významné
symboly da do konkrétnej spojitosti s historickými perami Namiki/Dunhill
a s konkrétnymi tvorcami japonského umenia Maki-e. Pritom sa vyskytujú ur ité
pravidelné kombinácie motívov, ako sú napríklad vtáky s ur itým priradeným
rastlinným motívom, napríklad vták žeriav a borovicový strom, alebo sa používajú
sólo motívy, ako „Goldfish“ majstra Enomoto Shoetsu, i napríklad motív pávieho
pera, alebo paprade. Takisto je ve mi ceneným motívom drak, asto sa vyskytujúci
v japonskom výtvarnom umení. V každom prípade sú to prírodné a mytologické
motívy, ktoré majú pre japonskú kultúru symbolický význam.
Prvé fajky, ktorá vznikli v spolupráci týchto exkluzívnych firiem, uzreli svetlo sveta
okolo roku 1930, pri om japonskí umelci dostali možnos prezentova svoje umenie
na relatívne vä šej ploche, ako poskytovali písacie perá, o náležite využili. Netrúfam
si poveda , akú hodnotu by asi taká fajka v nepoškodenom stave mohla v dnešnej
dobe ma . Dunhill nemohol prís so žiadnym iným vkladom do spolo ného zámeru,
ako s tým najklasickejším tvarom fajky a solídnou aplikáciou z 18-karátového zlata,
ke že samotné umenie Maki-e je založené na použití drahého kovu. Takto vznikla

symbióza nielen dvoch kultúr, ale aj dvoch klasických foriem, ktoré sa vzájomne
obohacovali.
V poslednej dobe sa objavili nové fajky Namiki/Dunhill s klasickými motívmi,
ktoré už boli v minulosti prezentované. Niektoré sú ve mi zdobné a sná až
nefunk ne zasahujú do oh om namáhanej hornej plochy fajky, ím sa pod a môjho
názoru musí pri praktickom uplatnení nevyhnutne Maki-e aplikácia poškodi . Ovšem
existujú aj ve mi decentne pojednané fajky (v zmysle európskeho chápania), ktoré
majú ve mi harmonicky sk benú funk nos s tvarom a výtvarnou aplikáciou.
Posúdenie týchto slov ponechám na itate a tohto lánku.
A ešte predtým, ako uvediem zopár ukážok týchto zberate mi vyh adávaných fajok,
rád by som prezentoval svoj názor a jeho premenu. Ke som prvýkrát uvidel fajku
Namiki/Dunhill na web-stránke vo svete známeho viedenského obchodu s fajkami
Ostermann v hodnote cca 3.800 Euro, pomyslel som si, že to je nie o vyložene pre
snobov, ktorí potrebujú ma nie o naturalisticky vyma ované a potrebujú za to
zaplati dostato nú sumu pe azí, aby sa mohli ukáza v kruhu seberovných. Takisto
na internetovom fóre som dal niektorým diskutujúcim iasto ne za pravdu, ke sa
vyjadrili v ur itých súvislostiach odmietavo vo i fajkám Namiki/Dunhill. Aj ke si
uvedomujem, že ide hlavne o obchodnú politiku firiem, napriek tomu som zmenil
názor, ke že som ochotný asto pod tlakom nových informácií svoje názory meni
a nepovažujem to za nie o negatívne, ale naopak, za pozitívny jav rastu vedomostí.
Dnes si myslím, že aspo krátko podrža kúsok stáro ného japonského umenia v ruke
by bol pre m a ve ký zážitok a pri najbližšej návšteve Ostermann-a požiadam pani
Evu, aby mi tú fajku dovolila pozrie si zblízka. Budem drža kus histórie a sná ešte
vä šiu legendu, akou sú fajky tých najrenomovanejších výrobcov freehand-ov.
A na záver nieko ko záberov na fajky Namiki/Dunhill bez komentára:

Tento lánok venujem nášmu priate ovi Fénixovi, v aka ktorému sa môžeme
venova svojej zá ube a spoznáva nových priate ov.
lánok erpal z rôznych verejne dostupných zdrojov internetovej siete a mojich
skromných poznatkov o tejto problematike.
LUBO

