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Jan Rajlich – 150 let | years

Jan Rajlich, Sr. and Jan Rajlich, Jr.

60. výstava cyklu Brno – hlavní mìsto grafického
designu | 60th exhibition of Brno – the Capital of
Graphic Design cycle

Collection of posters at the common jubilee exhibition of
Jan Rajlich, Sr. (1920) and Jan Rajlich, Jr. (1950) allows
to capture developmental peripetie and characterize in
aggregate outlines individual features of visual expression
of father and son. Although poster is just one of creative
disciplines, which both has already enrolled to awareness
of graphic design in the Czech Republic and abroad, both
of them consider it as an original expression means, in
which they could embody their relationship to the world.

Galerie HaDivadlo Brno | HaDivadlo
Brno Gallery
1. 6. – 30. 9. 2010
Poøadatelé | Organizers:
Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association
Centrum experimentálního divadla | Centre for
Experimental Theatre – HaDivadlo Brno
S finanèní podporou statutárního mìsta Brna | With
financial support of the statutory city of Brno
Pod záštitou Mezinárodní rady organizací grafického
designu Icograda, Montreal | Endorsed by Icograda

Experience, which the Senior has acquired in his long lasting art career, he has organic used rightly in poster creation. Whether he responded to the order or he wanted
to deal with an urgent topic of a day, posters allowed him
a proper artistic self-realization. He based an urgent appeal of his work on a clear composition and a metaphorical paraphrase of a theme, what usually led to a strong,
well easy-to-remember symbol which activates the
viewer‘s imagination.
Jan, the younger of the two, tends in his posters to unusual methods, which allows him a recent boom in printing
and computer technology. He faces impersonal expression danger thanks to both his store of fantasy, and use
of drawing expression. A dominant theme usually drives
his posters in combination with fine drawings that inhabits
a composition by human crowds and symbols. Dynamic
structure creates a tension to the dominant of the work, so
we tend to feel on interference of macro-and microcosm
of an universe here.
Graphic design became a destiny of father and son not
only in the creative sphere, but also in organizing. They
have the lions share of the emergence and development
of the Brno Biennale of Graphic Design, and they have
deserved of recognition of Brno as a city of graphic design.
JH

KATALOG | CATALOGUE
Rozmìry v cm v×š / Dimensions in cm height×width
Techniky u plakátù / Techniques by posters: ss = sítotisk / silkscreen,
os = ofset / offset, lp = knihtisk / letterpress, ij = ink-jet, ct = kombinovaná technika (originál) / combined technique
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Text | Text Jiøí Hlušièka
Redakce, design (katalog, plakát, pozvánka, výstava) | Editor, design
(catalogue, poster, invitation card, display) Jan Rajlich, Jr.
Spolupráce | Collaboration František Borovec, Josef Bubeník,
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Jan Rajlich, Sr. (90)
Narozen / Born:
10. 4. 1920, Dírná, okres Tábor, CZ

Studia / Studies:
Škola umìní ve Zlínì (39–44)

Pedagogická èinnost / Pedagogical activities:
SUPŠ Brno (dnes Stø. škola umìní a designu, 64–67). Spolu s Milošem Slezákem a Bohdanem Lacinou navrhuje
zøízení univerzitní výtvarné školy v Brnì
(67–69). Pøednáší v postgraduálním
studiu designérù a architektù VŠT Košice
a VUT Brno aplikovanou semiotiku a graf.
design (83–89). Podílí se na programu
první vysoké výtvarné školy na Moravì,
Fakulty výtvarných umìní VUT Brno,
a zpoèátku vedoucím ateliéru designu
vizuálních komunikací (92–93). Pøednáší a vede kurzy v zahranièí, napø. Bolton
(77), Loughborough (80), Rio de Janeiro
(92), Tokyo (98), Mexico (90, 04) etc.

Další èinnost (výbìr)... /
Other (selection)...:
pøi

Foto Anna Pecková

Malíø a grafik ve Vimperku (46–48)
a v Brnì (od 50). Vedoucím grafikem
pøi zøizování Památníku národního písemnictví v Praze (52–53). Èlenem,
pozdìji pøedsedou umìlecké komise
BVV (61–88). Dává podnìt k založení
mezinárodních výstav Bienále užité
grafiky Brno (63, pøedsedou organizaèního výboru Bienále Brno 64–92).
Prosazuje tvorbu jednotného vizuálního stylu (JVS) u nás (od 73). Koncipuje cyklus výstav Brno – hlavní mìsto
grafického designu (93–98).

Èlenství / Member of:
Sdružení jihoèeských výtvarníkù (SJV) v Èeských Budìjovicích (46–49, od 95
èest. èlen), Svaz ès. výtvarných umìlcù (49–71 a 80–90, pøedsedou poboèky
SÈVU v Brnì 61–67), Sdružení Q Brno (69–71 a 89–dosud, Q-konzulem
90–04), AGI (Alliance Graphique Internationale, od 81), ICO (International
Creators‘ Organization, Tokyo, od 86). Zakládá Sdružení Bienále Brno a stává
se pøedsedou (91, od 99 èest. pøedsedou). Èlenem øady dalších umìleckých
a designérských organizací (Buenos Aires, Moskva, Wien, USA etc.)

Výstavy / Exhibitions:
První výstavu obrazù a kreseb uspoøádal v Èeském Tìšínì (46). Své dílo pøedstavil na 45 samost. (Bratislava, Èeské Budìjovice, Loughborough, Opava, Praha,
Znojmo etc.) a více než 300 kolekt. výstavách v ÈR i v zahranièí, napø.: Bienále
Brno, Biennale di Venezia, Essen, Fort Collins, Kraków, Mexico, Moskva, New York,
Oostend, Paris, Rio de Janeiro, Sharjah, Tokyo, Toyama, Warszawa, Žilina etc.

Práce / Work:
Od školních let se podílel na grafické úpravì (obálka, typografie, ilustrace)
více než 150 titulù – katalogù, sborníkù, knih ap. Plakátù navrhl na 300. Výtvarnì øešil pøes 90 výstav a veletržních expozic. Reklamní kampanì a jednotlivé grafické práce (JVS, piktogramy, znaèky, brožury, prospekty ap.) jdou do
stovek. V architektuøe uplatnil své art protisy (na jejichž vývoji se od r. 64 podílel)
a mozaiky. Od 60. let tvoøil cykly serigrafií „Plocha, tvar, zmìna“ a „Ruby“
a v posledních dvaceti letech cykly koláží „Mìsíce“, „Pomníky“ a „Busty“.

Ocenìní / Awards:
3× ceny Bienále Brno (64, 82, 00) / 17 cen soutìže Brnìnský plakát (62–87) /
4× ceny ICOGRADA (Excellence + Achievement Awards, 72–02) / Masters‘
Eye Award (94) / Euro Design Award (94) / Cena mìsta Brna (95) / Design
Prestige Design centra ÈR (95) / Síò slávy èeského výstavnictví – Expo Image (00) etc.

Zastoupení ve sbírkách / Collections:
Moravská galerie Brno / Muzeum Plakatu Warszawa-Wilanów / Museum of
Modern Art New York / Kunstgewerbemuseum Zurich / Neue Sammlung
München / Musée du Louvre Paris / Suntory Museum Osaka a mnohé další.

Plakáty / Posters:
| Letní karneval Vimperk / Summer
carnival | os | 93,5×61 | 1948
| Jablonecká bižuterie | výstava /
exhibition | os | 83×58 | 1960
| MG – Moravská galerie / Moravian Gallery | os | 83×60 | 1962
| 2. bienále užité grafiky Brno | mezinárodní výstava knižního umìní /
international exhibition of book art
and design | os | 84×59,5 | 1966

O J. R. st. / About J. R., Sr.:
Desítky èlánkù v odborných èasopisech a novinách na celém svìtì, napø.: Design
Journal a Design Net Seoul, Design Exchange Guangzhou, HQ Heidelberg, Neue
Werbung Berlin, Linea grafica Milano, Idea Tokyo, Industrijsko oblikovanje Beograd,
2+3D Kraków etc. / Literatura (výbìr): Gabrielová, B.: „Výtvarní umìlci dneška / VI“ (KIC Brno 93); „Who´s Who in Graphic Design“ (Benteli Werd, Zurich 94);
Jiangping He: „All Men Are Brothers“ (Berlin-Shanghai 06) ad. / Obrazová monografie „Jan Rajlich Plakáty/Grafika“ (Akcent-Blok 99).

| Navštivte expozici Leoš Janáèek |
výstava / exhibition | os | 84×59,5 |
1960 
| Houby/fungi | výstava / exhibition |
os | 82,5×58,5 | 1964 

| Veèer básníka Františka Halase /
poetry night | ct | 59×84 | 1964
| Dílo Vítìzslava Nezvala | vydání
sebraných spisù èeského surrealistického básníka | release of Czech surrealistic poet | ct | 59×84 | 1966
| Vietnam krvácí. Pomùžeš? / Vietnam bleeds. Will you help? | humanitární sbírka / humanitarian help |
os | 83×58 | 1966
| Èlovìk a židle / Man and Chair |
výstava designu / exhibition of design | lp | 84,5×58,5 | 1970
| Èeské lisované sklo / Czech pressed Glass | výstava designu / exhibition of design | lp | 84×59 | 1972
| Hraèka – svìt dítìte / Toy – World
of Child | výstava designu / exhibition
of design | lp | 83,5×58,5 | 1976
| A. P. Èechov: Racek / Seagull | èinohra / theatre play | lp | 84,5×59 | 1975

| Hvìzdárna a planetárium Mikuláše
Koperníka v Brnì / Observatory | ss |
86,5×61 | 1977
| RUBY / Reverse Sides | výstava serigrafií / exhibition of serigraphs | ss |
84×59,5 | 1988
| Diseòo gráfico de Checoslovaquía
(Grafický design z Èeskoslovenska)
| výstava / exhibition | ss | 89×65 |
1990
| El diseòo, entre el hombre y la tecnología (Design mezi èlovìkem a technikou) | výstava / exhibition | ss |
90×65 | 1995
| World Graphics‘ Day (Svìtový den
grafiky) | os | 100×70 | 2003
| Cultural Diversity | ij | 100×70 | 2007
| Alban Berg: Vojcek / Wozzeck | opera | ss | 84,5×59,5 | 1976–88 

Jan Rajlich, Jr. (60)
Narozen / Born:

10. 6. 1950, Vyškov na Moravì, CZ

Studia / Studies:
Obor architektura na FAST VUT Brno
(68–74), habilitace na VŠUP Praha (95)

Pedagogická èinnost / Pedagogical activities:
SŠUØ (Støední škola umìní a designu)
Brno (84–89), od 96 vedoucí Odboru
prùmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT Brno. Pøednáší v zahranièí: Írán (07), Japonsko (98 a 99),
Mexiko (03 a 08), Nizozemsko (07),
Rakousko (08), Rusko (99), Skotsko (09),
Slovensko (07), Tchaj-wan (06, 07
a 08), Ukrajina (97) a USA (01).

Další èinost (výbìr)... /
Other (selection)...:
Organizoval na 25 výstav, napø.: Ilustrátoøi Rovnosti (88), Vizuální interpretace (St. Pölten 91, Ljubljana 92, Budapest 93), Plakáty Schenk Volleyball
(94), Svìt na dosah (96), Abeceda
designu (96), Grafický design 2000
(00), „20“ (02), Novoroèenky 04 (03),
Krásné stroje I a II (93 a 07), Horizonty ilustrace (04), Identita (06),
Divadlo svìt (07), Echo graf. designu
TW/CZ (08) ad. Publikoval na 200
èlánkù o grafickém a prùmyslovém
designu, editorem zpráv SBB – ètvrtletníku o designu (od 00).

Èlenství / Member of:
SÈVU (88–90), Sdružení Q Brno (od 90),
Sdružení Bienále Brno (od 92, pøedseda od 99). Èestný èlen Masarykovy
akademie umìní Praha (91) a Internat. Society of Graphic Designers USA
(95). Prezident 16.–18. Mezinár. bienále grafického designu Brno (93–98).
Mezinárodní jury: Charkov (97, 03), Mexico (08), Moskva (92 a 99), Rzeszów (97), Tehran (07), Taipei (07 a 08), Zagreb (95), Žilina (00, 02, 05 a 08).

Výstavy / Exhibitions:
25 samostatných výstav plakátù, graf. designu, serigrafie a malby – napø. Bratislava, Brno, Emmerich, Fort Collins, Moskva, Olomouc, Osaka, Ostrava,
Praha, Warszawa, Wien etc. / na 200 kolektivních výstav doma i v zahranièí:
Bienále Brno, Fort Collins, Chaumont, Lahti, La Paz, Lille, Mexico, Mons, Moskva, Ningbo, Northridge, Ogaki, Oostende, Paris, Rzeszów, Sharjah, Sofia,
Taipei, Tehran, Tokyo, Trnava, Warszawa, Wroclaw, Zagreb, Žilina etc.

Práce / Work:
Realizoval kolem 100 plakátù, 50 serigrafií, na 500 drobnìjších graf. dìl
(katalogy, sborníky, noviny, èasopisy, prospekty, programy, kalendáøe ap.) /
S otcem spolupráce na JVS BVV a piktografických systémech (Výrobní družstva, Slovácké strojírny, Hotel Morava Pohoøelice) / Jednotný vizuál. styl
(MEZ Mohelnice, Olšanské papírny, Orgrez), znaèky (Vánoèní trhy, Envibrno,
Fak. architektury, Chepos, Florentina, TT servis Brno, Nem. Milosrdných bratøí aj.), erby (Bosonohy, Èernovice, Knínièky, Líšeò, Žabovøesky) etc.

Ocenìní / Awards:
Od 1974 rùzné ceny v soutìžích na znaèky a plakáty / 1. cena za malbu na
Trienále 15/30 Brno (78) / èest. uznání za malbu na Pøehlídce mladých výtvarníkù Brno (80) / Cena mìsta Brna (01).

Zastoupení ve sbírkách / Collections:
Bibliothéque nationale de France, Paris / Dansk Plakatmuseum Aarhus / ddd
Gallery Osaka / Design Museum London / Fourth Block Gallery-Museum
Kharkiv / Galéria J. Koniarka Trnava / Colorado State University Libraries
Fort Collins / JIDPO Tokyo / Maison du Livre et de l´Affiche Chaumont / Muzeum plakatu Warszawa-Wilanów / Ogaki Poster Museum / Plakatmuseum
am Niederrhein Emmerich / Suntory Museum Osaka / The Merill C. Bermann
Collection New York / Umìleckoprùmyslové muzeum Praha etc.

Plakáty / Posters:
| Habitat | ct | 87,5×63 | 1975
| Bertolt Brecht 1898–1978 | výroèí
/ anniversary | ct | 84×59,5 | 1977
| Sèítání lidu, domù a bytù... / Census
| lp | 85×60,5 | 1980
| Wanted to our Health (Hledá se pro
naše zdraví) | ekologie / ecology,
competition on the National Health,
Lahti | ct | 100×66 | 1981

O J. R. ml. / About J. R., Jr.:
Medailony uveøejnila øada èasopisù, napø. Design Journal a Design Net Seoul,
Design Exchange Guangzhou, Expoforum Ostrava, Idea Tokyo, Revue vizuálnej komunikácije Košice, 2+3D Kraków etc. Literatura (výbìr): Boháèová, Y.:
„Jan Rajlich ml., serigrafie a poèítaèová grafika“ (Divadlo hudby Olomouc 89);
Gabrielová, B.: „Výtvarní umìlci dneška / VI“, KIC Brno 93; „Who‘s Who in
Graphic Design“ (Benteli Werd, Zurich 94); „Jan Rajlich Jr. – Plakát/Poster“ (Sdruž.
Bienále Brno 01; Jiangping He: „All Men Are Brothers“ (Berlin-Shanghai 06) ad.

| Jan Rajlich ml. – serigrafie /serigraphs, DCÈR / Design Centre of the
Czech Republic | výstava / one-man
show | ss | 87×64 | 1991 
| Trio Salome | hudební trio / music
trio in Paris | ss | 92×63 | 1992 

| El cartel contemporaneo Checo y Eslovaco... (Souèasný èeský a slovenský
plakát) | výstava / exhibition | ss |
81×55,5 | 1990
| Pan Pimpipán | pohádková hra /
children’s theatre | ss | 1992
| W. A. Mozart: Cosi fan tutte | opera
| ij | 100×66 | 1994
| Plakat – serigrafia / Poster – serigraphs | samostatná výstava, Èeské
centrum Varšava / one-man show in
Warsaw | ss | 100×70 | 1995
| Happy New Year (Šśastný nový
rok) | ss | 100×70 | 1995
| W. Shakespeare: Mnoho povyku
pro nic / Much Ado about Nothing |
èinohra / theatre play | os | 90×64
| 1997
| Opera za tøi vajgly / Opera for
3 cigarette ends | divadelní hra /
theatre play | os | 92×66 | 2000

| Millennium Millhouse (Mlýnice milénia) | samostatná výstava v Ósace
/ Jan Rajlich Junior Exhibition in
Osaka | os | 95×65 | 1999
| EKOPLAKÁT – Ekoplagát Žilina| výstava / exhibition of ecological posters
| os | 92×66,5 | 2001
| Hojný sen, kujný den | plakát-snáø
/ poster-dreambook | ij | 100×70 |
2008/9
| Paradise (Ráj) | ij | 100×70 | 2008
| Neviditelné hranice / Invisible borders | ij | 100×70 | 2008
| EKOPLAKÁT | výstava / exhibition
of ecological posters | os | 100×70
| 2009

| Culture – People – World (Kultura
– Lidé –Svìt)| ij | 100×70 | 2007 

Jan Rajlich sen. | Jan Rajlich jun.
Schody s kódy – tak pøedloni nazvali otec a syn jednodenní výstavu, kterou mohl zhlédnout ten, kdo s dobrými
úmysly navštíviI jejich dùm. Po tìch schodech však vystupovaI nejen zvídavý pøíchozí v rámci dne otevøených
dveøí, ale den co den potom i oba autoøi vystavených
grafických dìl. Aniž si to uvìdomili, políèili si tak sami na
sebe. Dennodennì totiž mìli na oèích cestu, kterou svým
dílem až dosud urazili. Pøivedla je až k okamžiku, jenž
nyní vybízí k ohlédnutí. Tím okamžikem je dvojí životní
výroèí a tomu ohlédnutí se obvykle øíkává tvùrèí bilance.
Jubilanti nechávají na nás, abychom dešifrovali neuvìøitelnou jubilejní èíslici 150, stejnì jako poseIství, s nímž se
po ceIá desetiletí svými grafickými realizacemi obraceli
na souèasníky. Snad nám úkoI usnadní soubor plakátù na
této výstavì, jenž byI zvolen tak, aby umožniI alespoò
v úhrnných obrysech postihnout vývojové peripetie
a charakterizovat osobité rysy výtvarného rukopisu otce
a syna.
Pøedevším je namístì konstatovat, že plakát pøedstavuje
pouze jednu z tvùrèích disciplin, jíž se oba zapsali do povìdomí grafického designu u nás i v zahranièí. Nicménì
se zdá, že zkušenosti, které nabyli jak ve volné tvorbì,
tak i v ostatních žánrech užité grafiky, se v koncentrované
podobì vtìlily právì do jejich plakátù. Ty se jim staly svébytným vyjadøovacím prostøedkem, v nìmž ztìlesnili svùj
vztah k dnešnímu svìtu. Tyto shodné rysy ovšem nikterak
nebrání poukazu na specifika jejich grafického projevu.

nil závratný rozmach polygrafické i poèítaèové techniky
poslední doby. Nebezpeèí neosobního technicismu však
grafik èelí díky fantazijnímu fondu i smyslu pro nadsázku.
Drží se pøi tom zásady upoutat a nepustit. Jeho plakátová
díla totiž zpravidla ovládá ústøední motiv, jímž jsme lapeni natolik, že nám nemùže uniknout detailní pojednání
druhého prostorového plánu skladby, v nìmž si mùžeme
èíst: je pøeplnìn reáliemi i symboly a hlavnì je zalidnìn
spoustou bytostí, z nichž každá jako by žila svùj vlastní
osud. Pohltilo je neklidné hemžení davu a nìkdy až jakýsi
kosmicky vír, jemuž podléhají jejich pohyby a gesta. Jemná, spíše psaná kresba vytváøí dynamickou strukturu a tím
i protiklad dominantnímu, vìtšinou plošnì pojatému motivu plakátu. Jako by se v jeho afiších støetal makro- a mikrokosmos dnešního svìta.
Již jsem konstatoval, že navzdory rozdílným pøístupùm,
daným povahovým založením i generaèním odstupem,
nelze pominout nìkteré spoleèné rysy seniorova i juniorova grafického projevu. Spatøuji je ve smyslu pro èistotu
výrazových prostøedkù, smìøujících k ozøejmìní významové pointy díla. Oba také ctí písmo, a to nikoliv jen jako
prostøedek sdìlení, ale též jako fenomén výtvarný.
Grafický design se obìma Janùm stal osudem. Stal se jím
nejen ve sféøe tvùrèí, ale upsali se mu rovnìž jako mezinárodnì uznávaní organizátoøi a propagátoøi lidského
dorozumìní. Bez jejich lvího podílu by nevzniklo a po léta
se úspìšnì nerozvíjelo brnìnské Bienále užité grafiky,
bez jejich osobního pøièinìní by Brno sotva neslo epiteton
Mìsto grafického designu. Také to pøipomíná jubilejní
výstava plakátù, v jejímž èele èteme èíslo 150.

Seniorova kolekce plakátù nemùže zapøít ohlas jeho
imaginativnì podbarvené tvorby ani lapidární výtvarné
mluvy známého cyklu Ruby, nemùže též potlaèit zkušenost, kterou si odnesl ze zdánlivì neosobního øádu geoJiø í Hlušièka
metricky osnovaných barevných reliéfù a na druhé stranì
z kompozic, v nichž uplatnil techniku koláže. Sféra volné
tvorby pøedstavuje tedy jakési zázemí nebo – chcete-li –
tvárnou laboratoø, bez níž by se Rajlichova plakátová
díla stìží obešla. Díky tomu mohl úèinnou grafickou zkratkou reagovat na objednávku – lhostejno, zda vyhovìl
požadavkùm vycházejícím vstøíc zájmùm kulturním, politickým nebo v širším slova smyslu spoleèenským. Plakát se
mu ostatnì i bez vnìjšího popudu stával vítaným prostøedkem sebevyjádøení tehdy, kdykoliv se chtìl vyrovnat
s naléhavou aktualitou doby. Vždy však apelativní úèin
díla zakládal na metaforické parafrázi tématu, což v jeho
afiších na sebe brávalo podobu pøehledné skladby s dominantou výrazného, dobøe zapamatovatelného znaku,
jímž aktivizoval naši pøedstavivost.
Mladší z obou Janù je znám kreslíøskými sklony, které
charakterizují jeho talent už od poèátku. K nim se záhy
pøidala i potøeba hledat neotøelé postupy, které mu umož-
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