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Stefan Sagmeister – Rebel grafického designu, laureát
Velké ceny Bienále Brno 2000 – výstava v Design centru ČR, Radnická 2, Brno. Ve snaze vytvořit „jednoduchou formu designu, která otřese divákem“ podstoupil
8hodinové fyzické utrpení, záměrně v protikladu k snadnosti digitálních animací. Body-artový plakát s typografií vyškrábanou na vlastním těle se stal grafickou ikoZ katalogu výstavy (obr. vpravo).
nou 90. let.

Cena Alfonse Muchy / SBB za ilustraci
na 21. Bienále Brno Denise Myškové

CAM/SBB, kterou na Bienále střídavě za plakát nebo ilustraci věnuje
již od r. 1994 Sdružení Bienále Brno, udělila letos mezinár. jury
Denise Myškové za autorskou knihu Symbiont (viz obr. vpravo dole)

Kalendář / nejdůležitější termíny

30. 6. – nový termín odeslání plakátů na bienále v Mexiku 2004
30. 6. – uzávěrka přihlášek na Intersalón AJV Č. Budějovice
15. 7. – termín přihlášek na Mezin. bienále kresby v Plzni
> 4. 8. – Horizonty ilustrace, Galerie 10, Radnická 10, Brno
22. 8. – termín doručení plakátů na 1. islámské světové
bienále graf. designu, Teherán

1. 9.> 10. 9. – 6. Bienále graf. designu Golden Bee, Moskva
15. 9. – uzávěrka mezin. soutěže na cestovní suvenýr (Korea)
15. 9. – termín doručení plakátů na 3. mezinár. bienále plakátu
Ningbo (Čína)

15. 9.> 15. 10. – 19. bienále prům. designu – BIO Lublaň
17. 9. – uzávěrka soutěže na propagač. předmět Č. spořitelny
> 19. 9. – výstava Stefana Sagmeistera v DC ČR Brno
> 26. 9. – Mezinár. bienále plakátu Varšava
> 30. 9. – Horizonty ilustrace, Renesanční výstavní hala
(1. patro), Radnická 10, Brno

30. 9. – uzávěrka soutěže Doteky papíru
30. 9.> 3. 10. – Konference AtypI Praha
> 24. 10. – 21. Bienále Brno, Moravská galerie
1. 10. > 30. 10. – termín obdržení plakátů na 2. mezinár.
korejské bienále plakátu

www.sbb-bienalebrno.cz

Nyní je život lehký a dobrý

16. 6. 04 poskytl Stefan Sagmeister Janu Rajlichovi ml.
exluzivní rozhovor pro Zprávy SBB:
S. S.: Pro koho je vlastně rozhovor určen?
J. R.: Jde o bulletin – Zprávy Sdružení Bienále Brno, jehož členy
jsou grafici-designéři a lidi se vztahem ke grafice.
No tak to budu muset raději říci něco dobrého (Smích) Takže. Vždy
jsem slyšel o Bienále Brno, líbilo se mi to, ale měl jsem pocit, že Brno
je jako mnoho ostatních evropských bienále – Lahti, Chaumont a tak
podobně – určeno pro starší generace. Tak jsem tu byl velmi překvapen, když jsme posuzovali práce, že většinou na Bienále věkové skupiny zahrnují různé generace. Ceny byly uděleny někomu narozenému začátkem 30. let i někomu, kdo se narodil koncem 70. let. Neviděli jsem ale všechny věci, museli jsme mluvit jen o 250 věcech, které
jsou na výstavě. Nakonec ale řekněme, že hlavní výstava je zaměře(pokračování na str. 2)

na na teprve se klubající generaci. Máte tu ale i historické výstavy
např. kubistickou knihu. Myslím, že jsem byl velmi šťastný, že se Bienále rozprostřelo napříč všemi generacemi. Každému designérovi se
musí zamlouvat, když můžeš vidět 7–8 výstav graf. designu na jednom místě a když můžeš přecházet z jednoho výstavního prostoru
k druhému. A byl jsem také překvapen, jak starostlivě byly všechny
výstavy připraveny.
A co tvoje výstava v Design centru?
No, to bylo famózní. Vždyť ty práce jsou tak dobré. (Smích) No to
prosím škrtni. Neměl jsem nic společného s designem výstavy, dodal
jsem jen věci, celý design byl navržen místními, ale věci byly organizovány nádherně, tak aby vzbudily pozornost. Když jsem se vrátil
včera na zahájení, tak jsem s velkým potěšením procházel místnost
za místností, kde už jsem mohl vidět exponáty. Zaznamenal jsem zde
mnoho zájmu a lásky k designu. Každého designéra by to potěšilo.
Jaké jsou tvoje nejbližší plány?
Zítra ráno jedu zpátky do Berlína, kde dokončuji jeden semestr výuky
na UDK. Pak už zpět do New Yorku, kde mne čeká mnoho práce. Co
se týče exponátů, výstava bude dál putovat, půjde do Berlína a pak
do New Yorku. Předem ale půjde do Prahy a možná do Bratislavy.
Jsem rád, že se o to nemusím starat, výstava může jít z jednoho místa na druhé, jen tam mohu přidat nějaké nové designy. Je to pěkné
mít ji. Studio je nyní zavaleno prací, děláme v současnosti hodně
knih. Jsem vždycky rád, když mohu něco pěkného dělat. To víš,
NYNÍ JE ŽIVOT LEHKÝ A DOBRÝ.
Mockrát děkuji za rozhovor.
Já děkuji tobě.

a K. Holešovský. Na kabelovém okruhu v Brně vysílala dne 24. 6.
v regionálních zprávách 1. brněnská metropolitní televize o výstavě
vlastní zpravodajský šot. Pořad zasvěceně připravila redaktorka AZ
Media Naďa Jandová za spoluúčasti čest. předsedy SBB J. Rajlicha
st. Jak máme informace z KIC Brno, výstava budí zájem nebývale
vysokého počtu návštěvníků, který odhadujeme v prvních 14 dnech
již na ca 1.500–2.000.
K výstavě jsme vydali katalog, který svým řešením navazuje na předchozí tři katalogy výstav „Grafický design 2000“, „20“ a „Novoročenky
2004“ a obsahuje úvodní text J. Rajlicha o ilustracích a po jedné barevné reprodukci od každého z 36 vystavujících. Formát A4, obálka
a 12 stran, cena 48 Kč. ISBN 80-86830-01-2. Katalog posíláme členům SBB jako přílohu těchto Z17.
Seznam vystavujících: 01 Majid Abbasi, IRN; 02 Lubomír Anlauf,
CZ; 03 Vlasta Baránková, CZ; 04 František Borovec, CZ; 05
Tatiana Borzunova, UA; 06 Tom Nick Cocotos, USA; 07 Jochen
Fiedler, D; 08 Falk Fiedler, D; 09 Marie Filippovová, CZ; 10 Renata
Fučíková, CZ; 11 HeiQuiti Harata, J; 12 Jozef Haščák, SK; 13
Václav Houf, CZ; 14 Seymour Chwast, USA; 15 Václav Johanus,
CZ; 16 Antonín Juračka, CZ; 17 Mitsuo Katsui, J; 18 Josef
Kremláček, CZ; 19 Marina Langer-Rosa, D; 20 Rico Lins, BR; 21
Joäo Machado, P; 22 Willi Mitschka, A; 23 István Orosz, H; 24
Petr Otradovec, CZ; 25 Dettmer E. Otto, GB; 26 Josef Paleček,
CZ; 27 Veronika Palečková, CZ; 28 Marie Plotěná, CZ; 29 JeanFrancois Podevin, USA; 30 Markéta Prachatická, CZ; 31 Vladislav
Rostoka, SK; 32 Jaroslav Sůra, CZ; 33 Eva Sýkorová-Pekárková,
CZ; 34 Jiří Šalamoun, CZ; 35 Alexandra Švolíková, CZ; 36 Theodore
Ushev, CND

(Na snímku A. Peckové zleva S. Sagmeister a J. Rajlich)

Akce SBB – Ilustrace 2004
Horizonty ilustrace

Zahájení Mezinár. výstavy ilustrace HORIZONTY ILUSTRACE, 28. výstavy cyklu Brno – hlavní město graf. designu, se v pondělí 14. 6. 04
v historickém sále brněnské Staré radnice účastnilo kolem 100 hostů.
Z 36 autorů (z toho poloviny českých) však byli přítomni pouze František Borovec, Marie Filippovová, Josef Kremláček a Marie Plotěná. Přítomni byli i ředitel Moravské galerie a ředitel Bienále Marek
Pokorný, ředitel Domu umění a místopředseda OV Bienále Radek
Horáček a čestný předseda OV Bienále Jan Rajlich st. Výstavu krátce představil předseda SBB Jan Rajlich. Připomenul, že zde divák
uvidí přes 250 ilustrací 36 pozvaných autorů z 13 zemí, a že záměrem pořadatelů bylo ukázat současnou ilustraci v celé své šíři technik
i žánrů, od tradiční kresby, malby a grafiky až po digitalizované ilustrace počítačové, od ilustrací pohádek, přes poezii, karikatury až po vě!deckou nebo reklamní ilustraci. Poté o svém celoživotním vztahu
k Bienále a k předmětu výstavy – ilustraci – hovořil PhDr. Karel Holešovský (viz foto), kt. působil jako kurátor prvního Bienále Brno,
otevřeného před 40 lety, v srpnu 1964, a také až do roku 1994 jako
dlouholetý šéf redakční rady katalogů BB.
Vernisáž naší výstavy HORIZONTY ILUSTRACE natáčela ČT a 2minutový šot se dostal druhý den (15. 6.) do jihomoravského i celostátního
zpravodajství (ČT1 – Události v kultuře v 19:30). Zprávu natočila redaktorka Hana Orosová a výstavu několika slovy uvedli J. Rajlich ml.
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O výstavu projevili zájem již i další instituce, takže by se mohla objevit i na jiných místech v ČR. Předběžně byla již domluvena repríza
příští rok v Rakousku. Výstava HORIZONTY ILUSTRACE v prostorách KIC Brno na Radnické 10 musela být z provozních důvodů rozdělena na dvě části – první část v Galerii 10 (přízemí) potrvá do
4. 8., druhá část v 1. patře v Renesančí výstavní hale (prostor
s dřevěným malovaným renesančním stropem) a v přilehlém
krásném výstavním sále (viz foto) potrvá až do 30. 9. (pozor!,
z organizačních důvodů zde končí o 3 týdny dříve, než je uvedeno na
pozvánkách, plakátech a v katalogu). Výstava je otevřena denně od 9
do 17 hod.

Kategorie (IV) — Nová média
C. za nejlepší design: Lichtwitz – Büro für visuelle Kommunikation, A
Zvláštní ceny
Cena Ministerstva kultury ČR: Martina Marešová, CZ
Cena A. Muchy (Sdr. Bienále Brno) za ilustraci: Denisa Myšková, CZ
Cena primátora města Brna: Lenka Blažejová, CZ
Cena Unie výtvarných umělců ČR: Reza Abedini, IRN
Design Prestige – Mezinár. c. za design (DC ČR): Alan Záruba, CZ
Cena TypoDesignClub: Adam Macháček, CZ
Cena kritiky bude vyhlášena na základě hlasování novinářů a kritiků

Tisková zpráva 21. Bienále Brno 04
(převzaté kompletní materiály z tiskové konference 15. 6. 04)

21. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2004

Mezinárodní jury BB 2004 (zleva): S. Sagmeister, P. Biľak, A. Najbrt,
F. Štorm, R. Baur, J. Hasting, překladatelka, K. Matsui

Z 21. Bienále Brno ´04

Protokol mezinárodní poroty

Organizační výbor 21. mezinárodního bienále grafického designu Brno
2004 jmenoval mezinárodní porotu ve složení: Ruedi Baur, Švýcarsko/
Francie, Peter Bil’ak, Slovenská republika/Nizozemsko, Irma Boom, Nizozemsko, Julia Hasting, Německo/USA, Keizo Matsui, Japonsko, Aleš
Najbrt, Česká republika, Stefan Sagmeister, Rakousko/USA, František
Štorm, Česká republika. Jednání poroty byl přítomen ředitel Moravské
galerie v Brně Marek Pokorný, omluvila se Irma Boom pro pracovní
zaneprázdnění. 7členná mezinárodní porota začala jednat v neděli
13. 6. 04 od 9 h, předsedou byl zvolen Ruedi Baur a místopředsedkyní
Julia Hasting. Práce poroty skončila v neděli 13. 6. 04 večer.
Výběrová porota předložila celkem 280 exponátů z kategorií 1–3 a 7 exponátů z kategorie nových médií od 120 autorů a autorských kolektivů
z 26 států. Mezinár. porota je zhlédla v expozicích umístěných v Uměleckoprůmyslovém muzeu a Místodržitelském paláci Moravské galerie
v Brně. Nejpočetnějšími kolekcemi se prezentovala ČR (39 autorů a kolektivů), Japonsko (23), a Rakousko (8).
S uvedenými čísly, fakty a vystavenými pracemi se členové poroty podrobně seznámili a na základě posouzení uměleckých i funkčních hodnot
děl udělili ceny. Během zevrubného jednání porota konstatovala trvalý
zájem širokého okruhu autorů o brněnské bienále a reprezentativní
zastoupení světové umělecké produkce na 21. bienále Brno 2004.

Přehled cen Bienále Brno 2004

Velká cena Bienále Brno 2004: Fumio Tachibana, J (viz repro)
Cena ICOGRADA: Barbieri+Bucher Gestaltung Text Bild; Nicole
Barbieri, Markus Bucher, CH
Cena BEDA: Zuzana Baťková, CZ
Kategorie (I) — Knihy a výstavní katalogy
Cena za nejlepší design: Gert Wunderlich, D
Zvláštní cena: Petr Babák, CZ
Kategorie (II) — Časopisy a noviny – Cena neudělena
Kategorie (III) — Tvorba písma
Cena za nejlepší design: Johanna Balušíková, SK
Zvláštní cena: Cyrus Highsmith, USA

Grafický design, ilustrace a písmo v knihách, časopisech, novinách
a nových médiích / 15. 6.> 24. 10. 04 / Uměleckoprůmyslové
muzeum Moravské galerie, Husova 14, Brno
Bienále Brno, založené roku 1963, pořádané každý sudý rok, je jedinečnou přehlídkou současného světového grafického designu, na
níž se ve vzájemné konfrontaci setkává tvorba, přinášející nové tvůrčí podněty v oboru designu vizuálních komunikací uplynulého čtyřletého období. Hl. pořadateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Moravská
galerie, v jejíchž prostorách (Uměleckoprům. muzeum, Pražákův palác a Místodržitelský palác) se Bienále koná. Spolupořadateli jsou
Design centrum ČR, Dům umění m. Brna, Sdružení Bienále Brno
a Unie výtvarných umělců ČR. Akci podpořil Jihomoravský kraj a Statutární město Brno, podporu jí dále poskytla organizace ICOGRADA
(International Council of Graphic Design Associations).
Koncepci letošního ročníku připravil organizační výbor 21. Bienále
Brno v čele s předsedou Alešem Najbrtem a s místopředsedy Tomášem Machkem a Radkem Horáčkem, ve spolupráci s organizační
tajemnicí Bienále Miroslavou Pluháčkovou a organizačním garantem
mezinárodního sympozia Alanem Zárubou.
Vystavující autoři obeslali své práce ve čtyřech výstavních kategoriích,
z nichž nejvíce je tradičně zastoupena knižní tvorba, oproti designu
novin a časopisů a návrhům písma. Přestože kategorie nových médií
byla obeslána letos ve dvojnásobném počtu než před čtyřmi lety, vystavující autoři stále upřednostňují tradiční média (z 27 autorů nových
médií bylo vybráno 11 ukázek od 7 autorů). Prezentace nových médií
je začleněna i v doprovodných výstavách (v rámci výstavy současného
švýcarského designu bude návštěvníkům umožněna prohlídka webových stránek švýcarských autorů, prezentovaných na výstavě Práce
ze Švýcarska a na výstavě mezinár. poroty). Výrazně ubylo ilustrací,
jejichž samostatnou výstavu s názvem Horizonty ilustrace pořádá
Sdružení Bienále Brno jako jednu z doprovodných výstav.
Mezinár. porota vyznamená při zahájení Bienále nejlepší díla Velkou
cenou a hl. cenami v každé ze 4 výstav. kategorií. Udělí i speciální ceny institucí, mj. Icograda Excellence Award, Cenu za nejlepší evropský design BEDA (Bureau of European Designers‘ Associations), Cenu Alfonse Muchy za ilustrační tvorbu Sdružení Bienále Brno, cenu
Design Prestige Design centra ČR ad. V závěru výstavy bude na základě hlasování odborné veřejnosti vyhlášena Cena kritiky.
21. Bienále Brno představí současnou tvorbu z let 2000–2003 od 120
autorů z 26 států (280 exponátů), které ve dnech 25. a 26. 2. 04 vybrala odborná porota z 320 přihlášených tvůrců z 36 zemí (ze 2000
děl). Porota pracovala za předsednictví Rostislava Vaňka a Ivy Janákové. Výběr byl velmi přísný, jeho hlavním kritériem byla kvalita práce, reflektující aktuální trendy v současném grafickém designu.
Vyřazeno bylo 200 autorů.
K výstavě vydává Moravská galerie rozsáhlý katalog (245 str., celobarevný), kt. zahrnuje ukázky prací členů mezinár. poroty, základní
údaje a vybrané dílo každého ze soutěžících, jakož speciální přílohu
věnovanou doprovodným výstavám. Základní informace o Bienále
Brno jsou uvedeny na internetové adrese www.bienale-brno.cz.
Vizuální styl letošního Bienále Brno vytvořil Robert V. Novák, webové
stránky Bienále realizoval ve svém studiu ve spolupráci s Davidem
Baliharem. R. V. Novák je také autorem návrhu reklamního spotu Bienále pro Českou televizi, jehož animaci realizoval Michal Klega s hudbou skupiny Alvik. Nápadité architektonické řešení výstavy s využitím
výstavní grafiky R. V. Nováka navrhl Ing. arch. Zdeněk Rychtařík.
Hl. výstava Bienále Brno je instalována v Uměleckoprůmyslovém muzeu a v Místodržitelském paláci Moravské galerie, v Pražákově paláci
obohatí výstavní program letošního ročníku Bienále doprovodné
autorské výstavy Adrieny Šimotové a Stanislava Kolíbala z cyklu
Osobnosti českého grafického designu.
Soutěžní přehlídka 21. Bienále grafického designu Brno 2004 s širo-
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fanziny jsou fórem pro různorodou výměnu názorů od politiky přes
feminismus a horrorové filmy až po tzv. pivní kulturu)
– Krisztina Somogyi: Emoce jako metoda komunikace (Nové formy
komunikace v designu založené na instinktu a emocích ve vztahu
mezi designérem, jeho prostředím a jeho klienty)
– František Štorm: Česká písmolijna (Fenomén české typografie 20.
století v práci V. Preissiga, S. Tusara, J. Týfy, J. Solpery, J. Rathouského a dalších)
– Silvia Sfligiotti: Tipografia Italiana? (O čem hovoříme, když v Itálii
mluvíme o typografii)
– Ruedi Baur: Identita nebo odlišení (Programy vizuální identity a vlivy módních trendů, technologie a podmínek realizace na jejich funkci
ve společenském prostředí)
– Keizo Matsui: Jaká forma sdělení překoná v současném světě
zaběhnutý způsob vnímání? (Designér a jeho způsoby vyjádření
nemají hranice, spolupráce je cestou k designu budoucnosti)
– Aleš Najbrt (předseda organizačního výboru 21. mezinárodního
bienále grafického designu Brno 2004): Závěr sympozia

Přehled doprovodných výstav:
Výstava členů mezinárodní poroty
kým spektrem kurátorsky koncipovaných výstav poskytne návštěvníkům kromě inspirativních podnětů i řadu naučných aspektů s reflexemi vrcholů a kvalit historického i současného graf. designu
v mezinár. kontextu.

Mezinárodní sympozium:
Nové perspektivy designu v digitálním věku

Besední dům, Husova 20, Brno, 16.> 17. 6. 04 / Program přinese přednášky vztahující se k tématům, která jsou pro graf. designéry každodenní realitou: vztah umění a designu, autorství v graf. designu, odpovědnost za vlastní práci v kontextu vývoje společenského prostředí,
nezávislost myšlení graf. designéra a jeho vliv na vztah s klientem,
experiment a typografie, objektivní a subjektivní diskuse mezi designéry, výuka designu a její vztah k realitě komerčního prostředí, historické reflexe patřící dnešku a další. Možnost konfrontovat svoji pozici
a diskutovat otázky s přednášejícími z mnoha zemí s odlišnou historickou i společenskou zkušeností a pozicí bude jistě inspirativním
přínosem pro všechny účastníky sympozia.
Kromě členů mezinár. poroty své příspěvky přednesou designéři
a výtvarní teoretici Jindřich Toman, Ľubomír Longauer, Sergej Serov,
Erwin K. Bauer, Teal Triggs, Krisztina Somogyi a Silvia Sfligiotti.
Sympozium je určeno pro grafiky, designéry, ilustrátory, typografy, art
directory, type directory, pracovníky redakcí, nakladatelství, reklamních agentur, tiskáren, reprograf. studií, knihoven, manažery, pedagogy, studenty, teoretiky a publicisty z oblasti umění a designu. Moderátorem a organizačním garantem sympozia je Alan Záruba.
V průběhu sympozia se v Besedním domě uskuteční prezentace
Polygrafické elity, spojená s vernisáží výstavy vybraných publikací
ze soutěže Nejkrásnější české knihy 1994–2004. Polygrafická elita
je prezentací a setkáním s představiteli vybraných polygrafických
společností, které oceněné knihy realizovaly.
Program sympozia:
– Marek Pokorný (ředitel Mor. galerie v Brně): Zahájení sympozia
– Alan Záruba (organizační garant sympozia): Informace o programu
sympozia
– Julia Hasting: Kniha je kniha (O knize jako objektu, inspiraci a graf.
designu)
– Irma Boom: Absolut Books (O tvorbě, otázkách a odpovědích, pochybách a chybách, času, obsahu a recyklaci)
– Jindřich Toman: Kniha v českém kubismu (Přednáška ke stejnojmenné doprovodné výstavě na letošním bienále)
– Ľubomír Longauer: Specifika vývoje typografie na Slovensku po
r. 1918 (Historická reflexe typografie a kulturního vývoje na Slovensku v podmínkách samostatné Československé republiky)
– Sergej Serov: Od formy k prostředí (Změny ve vizuální komunikaci
a designu, k nimž došlo v Rusku při přechodu do digitálního věku)
– Erwin K. Bauer: Vizuální orientace v dnešním komplexním světě
(Ukázky projektů designérů a ne-designérů)
– Stefan Sagmeister: Design a štěstí (Odpovědi na otázku, zda
design může člověka učinit šťastným)
– Peter Biľak: O ničem (Jak neudělat v designu NIC je nejtěžší
součástí práce grafického designéra)
– Teal Triggs: Fanziny jako reakce digitálního prostředí (Amatérské
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15. 6.> 24. 10. 04 Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno
Výstava prezentuje tvorbu významných světových designérů, členů
mezinárodní poroty 21. Bienále Brno:
– Ruedi Baur – autor interdisciplinárních projektů v oblasti
vizuálních komunikací, tvůrce informačních systémů pro švýcarská
a francouzská města a instituce.
– Peter Biľak – tvůrce vydavatelského, grafického a písmového
designu pro kulturní a komerční projekty, který po praxi ve Studiu
Dumbar založil vlastní studio v Haagu, zakladatel časopisu Dot Dot
Dot a online Typotheque.
– Irma Boom – autorka ambiciózních knižních projektů s vlastním
studiem v Amsterdamu.
– Julia Hasting – působí jako vedoucí designérka newyorské pobočky
mezinárodního vydavatelství Phaidon Press, Londýn a vytváří
unikátní koncepci výtvarných publikací.
– Keizo Matsui – vedoucí kurátor DDD Gallery v Osace, která představuje japonskému publiku světový grafický design, tvůrce designu
pro velké japonské obchodní společnosti a vládní instituce.
– Aleš Najbrt – předseda organiz. výboru Bienále Brno, jeden z nejvýraznějších tvůrců současného českého graf. designu, jeho studio
Najbrt se podílí na vytváření nových vizuálních stylů, zabývá se informačním designem, tvorbou filmových a divadelních plakátů. Je činný
jako herec, hudebník a organizátor řady nezávislých kulturních aktivit.
– Stefan Sagmeister – designér rakouského původu, který proslul
tvorbou pro hudební průmysl a navrhuje grafiku a obaly CD pro klienty jako Rolling Stones, David Byrne, Talking Heads, Aerosmith, Pat
Metheny ad.
– František Štorm – zakladatel Storm Type Foundry, v níž realizuje
návrhy vlastních písem, stejně jako historické abecedy a práce významných českých písmařů.

Práce ze Švýcarska: Současný švýcarský design

15. 6.> 24. 10. 2004 Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14,
Brno (viz obr.). Autor výstavy: Adam Macháček / Výstava se snaží reflektovat přístup ke grafickému designu, který je charakteristický pro
mladší a nastupující generaci autorů, pro něž je design nejen profesí,
ale i hrou, zábavou a životním stylem. Současně představuje aktivity

švýcarského úřadu pro kulturu, například každoroční soutěž Swiss
Design Award, která v současnosti respektuje prolínání oborů a významně se podílí na podporování umělců a designérů, kteří stojí na počátku své profesní kariéry, stejně jako např. soutěž o Nejkrásnější knihy.
Výstava se koná za podpory Pro Helvetia, Arts Council of Switzerland.

Kniha v českém kubismu

15. 6.> 24. 10. 04 Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno.
Autoři výstavy: Zdenek Primus a Jindřich Toman / Výstava podává
dosud nejrozsáhlejší přehled o práci umělců, designérů a typografů,
kteří počínaje léty 1912–1913 pokračovali v moderním českém úsilí
o krásnou knihu a v jejichž knižních úpravách se vedle kombinací
folklorismu a geometrického ornamentu objevuje fascinace ostrými
geometrickými formami českého kubismu. Vrchol představuje rondokubistický knižní design raných 20. let. Výstava a k ní vydaná publikace autorů Zdenka Primuse a Jindřicha Tomana doplňují významným způsobem dosavadní obraz metamorfóz českého kubismu.

Jednotný vizuální styl pro město Brno – Výstava
soutěžních návrhů

15.> 27. 6. 04 Křížová chodba Nové radnice, vstup z Dominikánské
ul., Brno. Kurátor výstavy: Milan Kabát / Přehlídka 228 návrhů vizuálního stylu pro město Brno od 83 autorů a autorských kolektivů. Soutěž
se vyznačuje vysokou grafickou úrovní předložených prací, z nichž
bylo pro závěrečné hodnocení vybráno 5 soutěžních návrhů autorů
Jana Hory, Jana Jiskry, Tomáše Machka, Věry Marešové a týmu Štěpán Malovec – Martin Odehnal. Vybrán byl dynamický návrh Věry
Marešové, logo, symbolizující návaznost na avantgardní architektonickou tradici města, barevností vycházející z jeho heraldiky.

Stefan Sagmeister – Rebel grafického designu

15. 6.> 19. 9. 04 Design centrum České republiky, Radnická 2, Brno.
Kurátorky výstavy: Dagmar Koudelková a Marta Sylvestrová / Stefan
Sagmeister (nar. 1962 v Bregenz, Rakousko), laureát 19. Bienále
Brno 2000, autor monografie Sagmeister Vám otevřel oči (BoothClibborn Editions London 2001, reedice 2004) je jedním z nejvlivnějších současných tvůrců světového graf. designu. Vystavuje svá nejdůležitější díla od raných počátků z doby studií ve Vídni přes kontroverzní plakáty pro designérské konference a přednášky, jimiž šokoval
americkou designérskou scénu, až k současným volným graf. projektům. Mottem jeho tvorby i obsahem jeho přednášek je Design a Štěstí,
hledající vyjádření, které dokáže v divácích vyvolat pozitivní emoce.
Záštitu nad výstavou převzal Mag. Walter Persché, kulturní rada
Rakouska v ČR, výstavu podpořilo Rakouské kulturní fórum Praha.

e-a-t (Experiment a typografie) – Výběr ze současné
české a slovenské tvorby (1985–2004)

17. 6.> 8. 8. 04 Dům umění m. Brna, Malinovského n. 2, Brno. Autoři
výstavy: Johanna Balušíková a Alan Záruba / Projekt putovní výstavy,
která má premiéru při 21. Bienále Brno, umožní návštěvníkům seznámit se s výběrem experimentální konceptuální tvorby 35 českých
a slovenských graf. designérů a typografů. Osou výstavy je snaha dokumentovat proces tvorby a podmínky realizace typograf. projektů
s důrazem na originalitu záměru autora, experiment jako koncept
a cit pro typograf. vyjádření. Expozice je rozdělena na 2 části: první
navozuje atmosféru typograf. studia, druhá předst. realiz. projekty.

Adriena Šimotová Kresby k textům

17. 6.> 5. 9. 04 Atrium Pražákova paláce, Husova 18, Brno. Autor
výstavy: Pavel Brunclík / Ilustrační kresby Adrieny Šimotové z let
1967–2003 se soustřeďují, stejně jako autorčina volná tvorba, k existenciálně formulovaným problémům lidské existence. Důležité pro její
ilustrační vyjádření bylo přitom setkání s básnickým myšlením Vladimíra Holana. Výstava se nezaměřuje pouze na výsledné ilustrační
řešení, ale umožňuje nahlédnout i do tvůrčího procesu autorky. Sleduje linii její komunikace s interpretovaným dílem a uvedení vlastního
výtvar. projevu do souladu s vyjádřením myšlenkové esence ilustrovaného textu.

Stanislav Kolíbal Okruh knihy

17. 6.> 12. 9. 04 Pražákův palác, Husova 18, Brno. Kurátor výstavy:
Ivo Binder / Název Okruh knihy vystihuje autorovu situaci v různých
obdobích: pohyb uvnitř kruhu je příznačný pro liberálnější 60. a 80.
léta, kdy byla ilustrační tvorba S. Kolíbala akceptována a obdivována,
naopak vně kruhu se dostává v 50. a 70. letech, kdy vinou zamítavých
zásahů cenzury nastala v této jeho tvůrčí oblasti nucená přetržka. Výstava prezentuje Kolíbalovu invenční snahu o moderní pojetí ilustrace,
kt. má při respektování obsahu textu rovnocennou výtvarnou hodnotu
a stává se přitom projevem dobového cítění a stylu.

Rakouská typografie

17. 6.> 24. 10. 04 Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, Brno.
Autor výstavy: Severin Filek / Výstava pořádaná profesionální asociací rakouských typografů Design Austria představuje široké rozpětí
rakouské písmařské tvorby od historických stylů po experimentální
typografii a kaligrafii. Jednotlivé panely přibližují práce vybraných
14 autorů a přinášejí informace o rakouské písmařské tvorbě. Výstavu podpořilo Rakouské kulturní fórum Praha.

Výstava Sdružení Bienále Brno Horizonty ilustrace,
Mezinárodní výstava současné ilustrace

14. 6.> 4. 8. 04 Galerie 10, 14. 6.> 30. 9. 04 Renesanční výstavní
hala, KIC, Radnická 10, Brno. Autor výstavy: Jan Rajlich / Výstava 36
pozvaných českých a zahraničních autorů představí podoby současné ilustrátorské tvorby od tradičních forem až po digitálně utvářené
obrazy. Zaměřuje pozornost na téma, které se ze soutěžních přehlídek Bienále Brno od počátku 90. let postupně vytrácí. Výstava se koná za podpory Statutárního m. Brna a Nadace Českého fondu umění.
Autorka tisk. zprávy BB: PhDr. Marta Sylvestrová,
kurátorka 21. bienále grafického designu Brno 2004

Doprovodný program Bienále Brno

Středa 14. 7. 04 – Evropský den
Středa 21. 7. 04 – Americký den
Středa 11. 8. 04 – Slovenský den
Čtvrtek 19. 8. 04 – Jihoamerický den
Začátky v 17:00 h (filmy) v UPM, Husova 14 a ve 20:00 h (koncerty)
Místodrž. palác, Morav. nám 1a

Komentář k BB: Bienále studentů

I k takovému titulku o Bienále Brno by bylo možno dojít po absolvování 4 bienálových dnů v Brně. Pořadatelům se podařilo výběrem
akcí a zejména také výběrem vystavujících prohloubit zájem mladé
grafické generace o Bienále. To je dobře. Na rozdíl od Stefana Sagmeistra (viz rozhovor s ním) vím, že v Brně vystavovali mladí (a dostávali ceny) vždy. Otázkou je, co dnes s profesionály nad 40, patří
opravdu již do starého železa, jak si mladí myslí? Na výstavu se autorů starších 40 let dostala jen necelá padesátka, na sympozium řada
návštěvníků, které jsme v Brně vídali dlouhá léta, nepřijela. To je škoda, protože Bienále v celé své 40leté historii bylo vždy tolerantní:
nadgenerační nadtrendové nadgeografické... Nyní se zdá generační
trendové… atp. Zda tak zachytí permanentně zájem nastupujících
generací grafiků, to se uvidí až v určitém časovém odstupu. Ztrácí
se však tím jeden ze smyslů Bienále: být širokou učebnicí grafického
designu. Učit se od svých generačních druhů a tím vzájemně vyrovnávat kvalitu studentů je sice jednou z metod práce ve škole, ale
v pohledu významné mezinár. akce při vytváření komplexního profilu
mladého grafika je to přespříliš jednostranné. Není nad to mít za vzor
zkušené (a tedy starší) kolegy. Významní, neřku-li slavní, grafici starších generací ale již nemají potřebu posílat své práce na podobné přehlídky, jako je brněnské Bienále, zvláště když je ještě výběrová porota
vyřazuje… Jako příklad mohu uvést knihu Gerta Wunderlicha „Martin
Walser”, která výběrovou porotou, jak jsem slyšel, málem neprošla,
ale mezinár. jury ji přisoudila hl. cenu v kategorii knih (i když možná
jako jedinou úlitbu tradiční knize, které by se jinak na Bienále daly spočítat na prstech jedné ruky). Grafická tvorba (a design) ale není sport,
kde jste po pár letech opotřebení, naopak – s věkem zraje.
Mám stále naléhavější pocit, že trendy volného umění designérům
kradou design. A to též díky institucím, které se designem zabývají po
stránce pedagogiky a teorie – školám, galeriím, muzeím... Volné umění ve své bezbřehosti v posledním desetiletí využívá obliby designu,
design si přivlastňuje a tak je skutečný design opět uměle odsouván
na okraj zájmu, zájmu médií a tedy i společnosti. Jsou v tom viditelné
a prvoplánové komerční cíle, i když se popisované trendy tváří jako
nekomerční a „free“. Bohužel něco podobného nyní podle mne stále
více zasahuje i Bienále. Jde o směšování pojmů, pro design nepříjemný trend, kde kurátoři a umělečtí teoretici preferují antidesignérská
řešení a prohlašují je za design. (K naznačenému matení přispívají
i některé výstavy, označované za design, vhodné ale spíše do komerčních uměleckých galerií – tzv. nábytek, keramika apod.) Nemám nic
proti exkluzivitě, výlučnosti, extravaganci v designu, ale směřování
k výlučnosti, k popírání běžného užitného smyslu předmětů (na Bienále např. knih) nemůže být prohlašováno za poslání designu, za
hlavní náplň designérské práce. Naopak designér by měl mít empatii
k běžnému uživateli a naplnění jeho potřeb a to i např. po stránce
určité estetické empatie. Skutečného designéra povznese, když jeho
práci ocení (a tedy bez potíží užije) 6leté dítě, 30letá prodavačka
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nebo 80letá babička a nejen vybraný okruh „znalců“. Pro designéra je
stejně odpovědný úkol, když si obyčejný řezník v ulici objedná řešení
balícího papíru a účtenky, jako exkluzivní zakázka pro banku nebo národní galerii… V tom je jeho práce odpovědná, nelehká, ale povznášející. Bienále by mělo přinášet více grafických řešení pro běžný život,
protože jenom tak jej může nějak ovlivnit. Výlučností se může dostat
do oborové izolace, do izolace, kterou výlučnost sama o sobě je.

Mezinárodní tisková konference

Začátky se letos staly slabinou BB – zde se přibližujeme více Balkánu. V tom se slevilo z dříve výše nastavené laťky. Na konferenci jako
obvykle podrobně a celkem zbytečně zaznělo všechno to, co přítomní
dostali v pečlivě připravených materiálech. Přesto jsem asi přeslechl,
jak se práce poroty účastnila Irma Boomová (zda hlasovala mailem
nebo telefonicky?). Konferenci vedla tisková mluvčí Moravské galérie
(podle mého názoru, je to vůbec legrační funkce, kterou bylo státním
orgánům, organizacím a firmám umožněno vyhýbat se odpovědnosti
při informování veřejnosti). Mohl by jí ale někdo říci, že první Bienále
bylo otevřeno před 40 lety – v srpnu roku 1964 (a ne 1963, což je rok
založení), jak ale správně uvedl ředitel MG Marek Pokorný (bohužel
i překladatelka ho chybně opravila…). A. Najbrt prohlásil, že Bienále
letos tvoří „kvalitní mladý design“, M. Sylvestrová připomenula i zakladatelskou roli J. Rajlicha st. Zajímavé bylo, když členové poroty
jednou dvěma větami vysvětlili důvody udělení jednotlivých cen. To
však již většina skutečných novinářů na zpožděné tiskovce nevydržela a tak se její nejzajímavější část – dotazy – prakticky neuskutečnila.
Předseda jury Ruedi Baur mluvil francouzsky – a vzpomenul v souvislosti se složitostí práce mnohajazyčné poroty moment z přijetí u primátora m. Brna, kdy se ten zeptal Keizo Matsuiho, zda již v Brně byl.
Následovaly složité překlady do češtiny, angličtiny, japonštiny a zpět,
a až po notně dlouhé době zazněla krátká odpověď Matsuiho: „Ne!“
R. Baur charakterizoval porotu jako „14 očí patřících 7 designérům“,
překvapilo ho, že již byl vytištěný katalog (to ale byl v Brně vždy)
a hotová výstava, což znamenalo, že porota musela nechat odesklít
30 vitrin, aby si exponáty mohla prohlédnout. S. Sagmeister představil
Grand Prix Fumio Tachibany a vyzdvihl zejména cenu (a práci) Petra
Babáka, která je tak vynalézavá, že ho až mrzí, že ho něco podobného samotného nenapadlo. Místopředsedkyně poroty J. Hastingová
představila jednak cenu za knižní design pro G. Wunderlicha (našeho člena) a také naši cenu – Cenu A. Muchy / Sdružení Bienále Brno
za ilustraci: Denisa Myšková vytvořila knihu – krásný objekt vč. ilustrací. Tiskovou konferenci Ruedi Baur uzavřel takto: „Brno je jedno ze 2
až 3 měst na světě, co něco pro grafický design dělají, Bienále Brno
pomáhá grafickému designu a jsme velmi rádi, že tu můžeme být.“

Slavnostní zahájení a vyhlášení cen

V tomto roce se slavnostní zahájení BB po dvou neúspěšných experimentech (2000 a 2002) vrátilo k osvědčené a důstojnější podobě vyhlášení výsledků a otevření této mezinár. akce. Ke spokojenosti by
přispělo ještě více míst k sezení, aby se omezil hluk stojících diváků,
na který si hned úvodem postěžoval náměstek MK ČR Ing. Z. Novák.
Ředitel MG Marek Pokorný zopakoval to, co na tiskové konferenci,
že on sám je stejně starý jako Bienále, a že se bude snažit navrhnout
novou koncepci příštích ročníků, tak aby tradici Bienále nepoškodil,
hejtman Jihomoravského kraje S. Juránek promluvil o své manželce
a o významu BB a náměstek brněnského primátora R. Svoboda o 3
věcech, které charakterizují Brno – veletrhy, víno a design.
Předseda poroty R. Baur a místopředsedkyně J. Hastingová pak
oznámili ceny, které porota určila již v neděli 13. 6. Hodnota cen
bohužel opět poklesla (a to nejen finanční – jedinou peněžní cenou
je Cena MK ČR), ale název „cena za nejlepší design“ nemá zajisté
významovou hodnotu dřívější zlaté medaile.

Nové perspektivy designu v digitálním věku

Tradiční přednáškové sympozium se po přestávce na minulém ročníku, kdy bylo nahrazeno konferencí Icogrady, opět na BB vrátilo. Náplň sympozia byla v rukou Alana Záruby, který se osvědčil, oplýval
entuziasmem i přehledem, mluvil i anglicky, navíc ho bylo vidět všude
a tak se tu podle mne rýsuje zajímavý kandidát na převzetí vedení celého BB. Program se časově dost posouval proti rozpisu, začátky
měly mnoha desítek minutová zpoždění. Stručně k přednáškám:
– Julia Hastingová ukázala v přednášce Kniha je kniha své práce od
studentských let v Německu po současné publikace nakladatelství
Phaidon, které jí víceméně nechává volnou ruku při tvorbě vzhledu
zadaných knih.
– Silvia Sfligiottová hovořila o italských písmařích a písmech, ale její
přednáška nepřesáhla rámec půlhodiny školního vyučování…
– Jindřich Toman předvedl výsledky výzkumu na téma Český kubis-
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mus a kniha. Je to cenný vklad do historie graf. designu, patrně však
jde o ne natolik významný počin jako v architektuře. Autor vyzval přítomné o případné doplnění archivu pracemi v tomto stylu, který je
charakterizovaný zejména dekorem „lomené hvězdice“.
– Ľubomír Longauer využil svého bádání o počátcích slovenské typografie 20. stol. a představil ji tak (po výstavě a časopise Grifgraf)
též mezinár. auditoriu.
– Sergej Serov, jenž je nejváženějším ruským teoretikem graf. designu, byl pozván opět po 10 letech. Tentokráte spojil své úvahy o současnosti a nejbližší budoucnosti graf. designu ve světě na pozadí
prací, které se objevily v průběhu uplynulých 12 let na moskevském
bienále Zlatá včela, které bylo letos po 4leté pauze obnoveno.
– Rakušan Erwin K. Bauer měl poněkud nudnou přednášku, která
jednak opakovala to, co jsme na BB viděli už před dvěma lety jako
výstavu, a která nepřinesla žádný nový pohled na Neuratha a užití
jeho piktografického systému v grafech. Mimochodem tato tematika
již docela podrobně na sympoziu zazněla z úst Petra Simlingera (ředitel Mezinár. institutu informačního designu ve Vídni) v r. 1990.
– Stefan Sagmeister s otázkou, co je štěstí, představil svůj život a
práce a sympatickým způsobem projevu vč. klátivého pohybu po
pódiu si získal publikum.
– Peter Biľak vystoupil v Brně v krátké době po druhé, tentokráte
„O ničom“ a to skoro doslova. Prezentováním skladby Johna Cage
„4´33´´“ zabrnkal na nervy účastníků, ale ti to kupodivu spolkli. Resumé přednášky: v typografii je důležitější prostor mezi znaky za písmem – tj. prázdné místo; stejně jako není ticho, tak i prázdno vlastně
neexistuje.
– Teal Triggsová se zabývala fanziny. (Co jsou to fanziny? No je to
něco jako grafický samizdat – trefně odvodila Maša Norazyanová
z Charkova.) K této přednášce bych chtěl poznamenat, že je to obrazově nevyčerpatelné téma a vizuálně leckdy velmi zajímavé, ale tzv.
kultura ulice je spíše problém teoretiků a psychologů ne-li někdy psychiatrů; design by měl směřovat k lepšímu prostředí pro všechny,
a ne jen adorovat elity nebo vydělující se skupinky exotů.
– Krisztina Somogyi měla snad nejlépe připravenou přednášku jak po
obsahové tak vizuální stránce. Nové formy komunikace založené na
instinktu a emocích se tu tak přímo projevily… Informace o VISUAL
INTELLIGENCE na www.plusminus.hu
– Irma Boomová jury nestihla, ale na přednášku přijela se spoustou
knih, které upravovala, a tak jimi ve vymezeném čase listovala. Její
projev byl značně emotivní a bylo na něm dobře vidět, čím získává
klienty, aby podpořili její neobvyklá a mnohdy náročná řešení. Přesně
tak, jak nahodile listovala svými knihami, je řešena jejich úprava – a to
je všeobecný trend typografie propagovaný mladou generací – neslouží k soustředěnému čtení od začátku do konce, ale vede čtenáře jen
k nahlédnutí, rychlému prolistování a odložení...
– František Štorm pohovořil o 4 českých autorech (Preissig, Tusar,
Rathouský, Týfa), jejichž písma digitalizuje, a vzbudil postupně
ohlas na své různými vtípky oplývající vystoupení. Z něho utkvělo
jistě všem to, že vytváří vždy slabý a tučný řez a další dva meziřezy
už jen počítačem interpoluje – „velmi lehká práce“, jak prohlásil. Proti
přednášce F. Š. na Bienále v r. 1996 snad jen změna 8 let…
– Předseda jury Ruedi Baur představil práce svojí skupiny Integral
Ruedi Baur a nějak mi neutkvěla.
– Keizo Matsui doplatil na to, že byl poslední a najednou se začalo
spěchat. Jeho přednáška měla humorný podtext, kt. se ale v tlumočení vůbec neprojevil. (Pamatuji jeho úžasné vystoupení v Moskvě před
5 lety, kt. sklidilo bouřlivé ovace.) I v Brně byl vyvrcholením sympozia
zejména pro spojení vizuální komunikace se zvukovou komunikací –
vystoupením baletky se dvěma členy jeho ósackého studia Hundred
Design na japonsky zpívanou árii od Pucciniho.
– Aleš Najbrt se k závěrečnému slovu už nedostal.
Pokusím-li se o závěr sám, tak nejzajímavějšími přednáškami jako
obvykle byly prezentace vlastní tvorby grafiků. Na svých pracích je totiž vždycky nejlépe možno vysvětlit osobní přístup k vzniku díla a tak
naznačit i obecněji platné postupy tvorby a jejího užití. To, co současné vedení BB na dřívějších sympoziích kritizovalo, se tak opět stalo
nosnou páteří sympozia, a nemůže tomu být ani jinak. To by se sympozium muselo stát vědeckým fórem a tomu by slušela spíše univerzitní
půda. V přihlášce na Sympozium bylo uvedeno, že účastnící obdrží
mj. sborník přednášek. Nic tomu však zatím nenasvědčuje. Od r. 98,
kdy poprvé sborník nevyšel, se tak obsah sympozií ropadá do díry
zapomnění, a to si uvědomuji ještě naléhavěji, když listuji 15 vydanými sborníky, kde mnohé příspěvky mohou stále hovořit i k současníkům.
(Jan Rajlich ml.)
Poznámka: další ohlasy na 21. BB přineseme příště

Členové SBB
Česká grafika z Hollaru

Nadace Hollar uspořádala ze svých sbírek výstavu české novodobé
grafiky k 50. výročí od založení 2. lékařské fakulty UK v Praze v Křížové chodbě Karolina (koncem r. 2003). Zde byli zastoupeni svými
pracemi naši členové Marie Filippovová, Jaroslav Sůra a Jaroslav
Šváb. Výstava byla reprizována u příležitosti 10. výr. založení Nadace Preciosa v Oblastní galerii v Liberci (29. 4.> 13. 6. 04). Obě výstavy připravil a zahájil Miroslav Kudrna.

Dana Plojharová (nějaký plakáty)

Výstava ke Světovému dni grafiky, Galerie Watzko Čtyři Dvory, Č. Budějovice, 23. 4.> 24. 5. 04, E: studio@style-d.cz

Marie Plotěná vystavuje

Samost. výstava Obrazy a kresby – Zámek Letohrad (27. 2.> 19. 3.
04), Kostel Libčice (4. 4. > 30. 5. 04). Účast na výst. Česká bible
v průběhu staletí (Brno, Krakov), Hudba ve výtv. umění (Kolín), Jak
jsme putovali do Evropy (Praha, Ostrava ad.)

Členové SBB na mezinárodních výstavách

Přehled účasti našich členů na světových přehlídkách plakátu a graf.
designu v tomto roce chystáme na příště do Z18.

Školy - mladí designéři
Tak jako uplynulé tři roky přinášíme opět aktuální seznam absolventů
středních a vysokých škol našeho oboru, jak nám jej jednotlivé odborné školy v ČR a SR poskytly. Druhou část najdete v příštích Z18.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Rybářská 13/15, 602 00 Brno; T: 541146824, www.ffa.vutbr.cz; Ateliér
graf. designu, ved. Mgr. Václav Houf. Absolventi 2004: MgA. Martina
Marešová, Poděbrady; MgA. Milan Kříž, Brno; MgA. Jan Uyberlay,
Uh. Hradiště
Slovenská technická univerzita, Fakulta architektury, Ústav dizajnu – Oddelenie dizajnu, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava, T: 4212-57294464; E: kpd@fa.stuba.sk, www.fa.stuba.sk; Zameranie
Dizajn vizuálnej komunikácie a multimédií, Ing. arch. Karol Rosmány:
Absolventi: Zuzana Némethová, Štúrovo; Matej Kotuľa, Bratislava;
Peter Bruško, Senica; Marek Gahura, Poprad
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu,
Letná 9, 042 00 Košice, www.tuke.sk/fu; Ateliér dizajnu vizuálnych
komunikácií, doc.akad.mal. Jozef Haščák, ArtD: Absolventi: Anton
Čakurda, Svidník; Barbora Kopnická, Košice; Marek Mryglot, Košice;
Petra Semjanová, Košice; Gabriela Sýkorová-Hyllová, Košice;
Střední umělecká škola, Poděbradova 33, 702 00 Ostrava, T: 596
114985, 59613966; E: info@sus-ostrava.cz, butorova@sus-ostrava.
cz; Obor: Propagační výtvarnictví – propagační grafika. Ved.: akad.
sochařka Eva Kučerová. Studenti: Adam Bernard, Frenštát p./ Radhoštěm; Eva Dokoupilová, Hradec n./Moravicí; Jan Husták, Kopřivnice; Kateřina Kubíčková, Ostrava; Adéla Kuchová, Kozlovice; Blanka
Lankočí, Ostrava; Kateřina Miholová, Bohumín; Janusz Niedoba,
Návsí; Miroslava Pališková, Frýdek-Místek; Daniela Přívětivá, Opava;
Kristina Rosendorfová,Chomutov; Gabriela Szymeczková, HavířovŠumbark; Jitka Šajerová, Nový Jičín; Alena Šlesingerová, Ostrava;
Eva Štenclová, Raduň; Kristýna Vaňková, Frýdek-Místek
Soukromá střední výtvarná škola, s.r.o., Budějovická 100, 397 01
Písek; T: 382 214 325; E: skola@ssvspisek.cz; www.ssvspisek.cz;
Obor: propagační výtvarnictví – propagační grafika, ved. odd.: ak.
mal. Milan Kohout: Studenti: Blažková Petra, Písek; Boháčová Pavla,
Tábor; Cihelnová Lenka, Tábor; Černá Hana, Písek; Havlíčková Jana,
Kašperské Hory; Klokočková Lenka, Č. Budějovice; Kohoutová Andrea, Kamenice n./Lipou; Kopáčková Alena, Ledenice; Kryšková Adéla, Blatná; Kučerová Tereza, Borovany; Makasová Veronika, Prachatice; Mendlová Ludmila, Dobrá Voda; Pražáková Kateřina, Starý Plzenec; Procházková Nela, Písek; Řehůřková Anna, Písek; Šebestová
Petra, Týn n. Vltavou; Šedová Simona, Kostelec n./Orlicí; Švábková
Jarmila, Prachatice; Tollingerová Věra, Milevsko; Vacková Klaára,
Příbram; Voldřichová Dana, Strakonice; Mucha Petr, Č. Budějovice
Súkromná umelecká škola Bratislava, Ivánska cesta 21, SK-821 04
Bratislava; T: +421-2- 43410802; Pomaturit. štúdium Grafika vizuálnych komunikácií, ved. prof. Dušan Junek: Absolventi Lucia Andrejko-

vá, Bratislava; Vladimír Baláž, Bratislava; Lucia Habalová, Trnava; Boris Hrehor, Senec; Filip Chajmovský, Bratislava; Gabriel Kollár, Rimav.
Sobota; Matej Kováč, Bratislava; Jana Majtánová, Bratislava; Matej
Nespala, Bratislava; Bedrich Schneider, Žiar n/Hronom; Alžbeta Stillerová, Trnava; Roman Schmucker, Bratislava; Igor Žembery, Bratislava

Soukromá vyšší odborná škola umění reklamy, s.r.o.

Orange Factory – Institut of visual comunication and art, je nová škola, která se komplexně zabývá studiem reklamy. „Školu, kde studovala moje dcera, bych charakterizovala jako přísné společenství rodinného typu. Možná tím vlastně charakterizuji tehdejší ředitelku školy,
paní Andreu Čapkovou, která v rukou držela pevně otěže pracovní
morálky a zároveň ke svým žákům projevovala ženskou empatii. Díky
tomu moje divoká dcera Olga, laureátka dvojky z chování na základní
škole, byla donucena ukázněně prožívat svou studentskou svobodu,
z níž postupně vyplynulo nadšení z profesorů a radost z odborných
předmětů. Do školy se těšila a proto se v ní taky něco naučila. Proto
věřím, že pod vedením Mgr. Andrey Čapkové bude prostředí ve Vyšší odborné škole umění a reklamy, založené v novém miléniu, ještě
kreativnější a její absolventi budou opravdu úspěšní.“ Olga Sommerová, režisérka, dokumentaristka s dcerou Olgou Špátovou. Škola je
od 1. 9. 04 zařazena do sítě škol MŠMT ČR.

45. mezinár. konference kateder ČMS

Připomínáme termín konference, kt. spolupořádá Odbor průmyslového designu na FSI VUT v Brně. 7.> 9. 9. 04 v Hotelu Panorama
Blansko, sekce designu 8. 9. odpol. Info - F: 541143- 231;
E: mazal@uk.fme.vutbr.cz; http://cmsnt.fme.vutbr.cz

Výstava diplomních prací VŠUP v Praze

končí na VŠUP 30. 6. 04, ale výběr bude k vidění v Míčovně Pražského hradu od 9. 7. do 22. 8. 04. (Otevřeno denně mimo pondělí.)

mix 03–04 výstava studentů VŠUP v galerii Ambroziana
ambrozová kristina-benešová olga-corradini mario-fišerová kristinajelínek libor-karásek jiří-kleček libor-kopecký
michal-marešová věrameluš boris-šorm ondřej-zámiš ondřej
Výstava k 21. Bienále Brno – práce ateliéru
graf. designu a vizuální komunikace VŠUP
v Praze, ved. ateliéru Rostislav Vaněk, Tomáš
Machek odborný asistent, zahájení 17. 6. 04
v Galerii Ambroziana v Brně, Jezuitská ul. 11.

Designair: Čerstvý vítr z VŠUP

V rámci projektu CzechMania se v St. Pauls
Gallery v Birminghamu uskutečnila výstava
studentského designu VŠUP Praha, kt. organizovali Radim Babák a Michal Malášek. 26.
5.> 11. 6. 04. Info - www.czechmania.co.uk

80. výročí založení Šuřky v Brně

Výstavou nazvanou Klauzura připomíná Střední škola uměleckých
řemesel v Brně 80 let svého trvání. Výstava se koná v Galeriích KIC
Brno na Radnické 4 a také v prostorách školy na Husově 10 od 16. 6.
do 14. 7. 04. Info: www.ssurbrno.cz.

III. medzinárodné tvorivé sympózium Drienovec 2004

17.> 24. 7. 04: kresba, maľba, objekt, počítačová grafika. Organizátor: DIZAJN FÓRUM, Drienovec; kurátor sympózia: PhDr. Viktor
Jasaň. Pozvaní boli účastníci zo zemí Karpatského euroregionu.
Ubytovanie, stravu, návštevy atelierov umelcov Košického regionu
zabezpečí organizátor. Cestovné výlohy hradí účastníci. Sympózium
sa zakončí výstavou s katalógom prezentovaných prác. KontaktA: Vladimír Vološin, DIZAJN FÓRUM, 044 01 Drienovec 337,
Slovensko; T/F: ++421554604257; E: dizajnfor@post.sk

Soutěž o design propagač. předmětu České spořitelny

Česká spořitelna vypisuje s Designblokem, dny designu v Praze, soutěž o design propag. předmětu. Měl by odrážet heslo ČS „jsme vám
blíž“. Výrobek může být jeden nebo kolekce. Výrobní cena by měla
být buď do 500,- Kč anebo do 1000,- Kč vč. DPH. Předmět /kolekce/
by měl být krásný, vtipný a funkční. ČS tak vyjadřuje svou podporu
českému designu a zájem o jeho další propojení s chodem firmy.
Účastníkem může být každý občan ČR do 35 let. Návrhy ve formě
plakátu 100x70 cm - srozumitelný nákres objektu, rozměry, popis
materiálu a text vysvětlující přístup autora, jméno autora. K návrhu je
třeba připojit vizualizaci na CD. Soutěž má jen 1. místo, vítěz získá
40 000,- Kč (vč. autorských práv). Výběr ze zaslaných návrhů bude
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vystaven v rámci Dnů designu v Praze Designbloku. Uzávěrka: 17.
9. 04. Vyhlášení vítěze: 4. 10. 04 na slavnost. zahájení Designbloku.
Porota: PHDr. Helena Königsmarková, ředitelka Umprum muzea
v Praze, prof. Jiří Pelcl, rektor VŠUP; Ing. Daniel Heler, člen představenstva a náměstek generál. ředitele ČS. Kontakt - A: Jana Semerádová, Jiří Macek, Profil Media s.r.o., producent Designbloku, Komunardů 32, 170 00 Praha; T: 267 990 545–7

Doteky papíru 2004

SMOZA spol. s r.o. ve spolupráci s Design Centrem ČR, Světem tisku a Fontem vyhlašuje 3. ročník soutěže DOTEKY PAPÍRU 2004. Do
soutěže zasílejte výrobky realizované s použitím speciálních graf. papírů SMOZA (my 360°, Fedrigoni, Conqueror, Cromático). Soutěžní
kategorie: 1. Nejlepší design (realiz. výrobek) – reklamní agentury,
graf. studia, výtvarníci; 2. Nejlepší polygraf. zpracování (realiz. výrobek) – tiskárny, dodavatelé polygraf. služeb; 3. Nejlepší design (návrh, maketa) – reklam. agentury, graf. studia, výtvarníci; 4. Nejlepší
studentský design (maketa) – studenti výtvarných a graf. škol; Zvláštní
cena poroty (realiz. výrobek, maketa). Ceny: zájezdy dle vlast. výběru
a slevy na nákup papírů. Práce budou vystaveny v galerii vzorkové
prodejny Le Papier. Uzávěrka: 30. 9. 2004. Kontakt - A: Le Papier
– Centrum speciálních papírů společnosti SMOZA, Chodská 11, 120
00 Praha 2; T: 222 513 686, 222 519 376; E: showroom@smoza.cz.

Novinky z ČR a SR
Soutěže - akce - ceny
Mezinár. výstava – Intersalon AJV 2004

Intersalon Asociace jihočeských výtvarníků se uskuteční 15. 10.> 15.
11. 04 v Jihočeském muzeum v Č. Budějovicích. Intersalon chce demonstrovat soužití nejrůznějších snah současné výtvarné scény, porota
nevyloučí ani nebude preferovat žádný výtvarný názor a výraz. Přijímají se díla z poslední doby, díla všech výtvarných oborů. Zúčastnit se
může každý výtvarník, kt. včas podá přihlášku a jehož zařazení do
výstavy bude potvrzeno rozhodnutím poroty. Přihlášku s ukázkou
prací uvažovaných pro výstavu (fotografie, diapozitiv, tisk), s dokladem o uhrazení vstupního poplatku 1000 Kč zašlete do 30. 6. 04.
Info - A: Asociace jihočeských výtvarníků, Radomír Postl, Topolová
8, 370 08 České Budějovice, T: 387 240 239; www.uvucr.cz/unie/
clenske_organizace_uvucr_01_ajv.htm

IV. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004

Uzávěrka 4. bienále kresby v Plzni se blíží – díla s přihláškou a kopií
dokladu o zaplacení poplatku (500 Kč pro domácí zájemce) musí být
doručena do 15. 7. 04. Info - www.bienale-plzen.cz

Vynikající výrobek roku – Dobrý design 2004

Za účasti členů vlády P. Buzkové, M. Šimonovského a M.Urbana 8. 4.
04 v Betlémské kapli v Praze byly oceněny, jak už jsme naznačili
v Z16, některé práce z oblasti graf. designu. Ceny Vynikající výrobek
roku 2004 získali: Studio Najbrt (Z. Lednická, A. Najbrt, P. Lev, M. Macháček) za Jednotný vizuál. styl hl. města Prahy; Š. Malovec za JVS
Mistrovství světa v ledním hokeji 2004; J. Jiskra za logo Národního
divadla v Brně. Ceny Dobrý design 2004 získali: Bedřich Vémola za
logotyp a adjustáž láhví vinařství Sonberk; Jan Činčera za soubor
katalogů Systemprint Drescher; Martin Strnad (VŠUP) za vizuální styl
informačního systému silnic a dálnic.

Súťaž na logo Bratislavy

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so Slovenským
centrom dizajnu boli hl. organizátormi otvorenej verejnej súťaže na
nové logo a následne vizuálny štýl Bratislavy. Súťaže sa zúčastnilo
rekordných vyše 600 autorov. V odbornej porote zasadli z domácich
grafikov-designerov Ľubomír Longauer a Milan Veselý, ďalej Aleš
Najbrt z Prahy, Ranko Novak z Ljubljany a Wladyslaw Pluta z Krakova, a doplnili ju Katarína Hubová, riaditeľka SCD a Milan Vajda z Magistrátu Hl. m. Bratislavy. Súťaž mala 3 kolá a finále a boli udelené tri
ceny a jedno čestné uznanie. Autorom víťazného loga sa stal Martin
Žilinský, 3. cena bola udelená návrhu Dušana Juneka. Zo všetkých
návrhov, ktoré postúpili do tretieho kola usporiadalo SCD výstavu
v priestorách bratislavského Auparku (18.> 26. 6. 04).

Ocenenie grafického designu na Slovensku

Naša spoločnosť nedoceňuje význam grafiky vizuálnych komunikácií
na súčasný život, nehovoriac o adekvátnom ohodnotení kreativnej
činnosti v tomto odbore. V tejto súvislosti sme zaregistrovali pozitivnú
událosť. 11. 6. 04 vo voľkej koncertnej sieni Slov. rozhlasu v Bratisla-
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ve bola odovzdaná CENA DESAŤROČIA za mimoriadný prínos k rozvoju Slovenskej republiky v röznych oblastiach za posledné desaťročie. Laureátmi sa stali spoločnosti Slovnaft, Matador, Palma, Topvar,
Slov. rozhlas a TV Markíza. Cena bola tiež udelená štyrom jednotlivcom – prevzali ju bývalí prezidenti SR Michal Kováč a Rudolf Schuster, hudobný virtuóz Ján Berky a grafik-designér Dušan Junek. Prezídium Slovak Gold Foundation, ktoré 10 rokov hodnotí a udeľuje
ocenenia za najvyššiu kvalitu výrobkov a špičkových tvorivých výkonov na Slovensku, ocenilo aj autora a obor, ktorý výrazne formuje
životný štýl súčasnej spoločnosti. V hodnotení významu grafiky
vizuálnych komunikácií je to pozoruhodný čin.

KonferenceATypI Praha: Crossroads of Civilizations

„Křižovatky civilizace“ – tak zní název 48. mezinár. konference Association Typographique Internationale, která se po 35 letech koná
v Praze (30. 9.– 3. 10. 04). Konfernci spolupořádá VŠUP v divadle
Archa (www.archatheatre.cz). Hl. řečníkem bude Rick Poynor, dále
vystoupí Roger Black, Alan Záruba, Erik Spiekermann, Jean-François
Porchez, Johanna Balušíková, Jaroslav Šetlík, Josef Týfa, František
Štorm, Gerhard Unger, Vladimir Yefimov ad. Dva dny před konferencí
proběhne TypeTech Forum (poplatek 100 USD). Společenský večer
v Břevnovském klášteře stojí 75 USD. Vložné v USD je:
členové ATypI nečlenové studenti
do 30. 6. 04 465
555
200
do 4. 8. 04 490
580
200
po 4. 8. 04 560
650
230
Info – A: ATypI Secretariat & Conference Office, 6050 Boulevard
East, #2H, West New York, New Jersey, USA; T: +001-2014531526,
F: +001-2018613365; E: secretariat@atypi.org; www.atypi.org/

Spor o logo televize Nova

Po zprávičce, kterou jsme o pochybném původu značky Novy uveřejnili v minulém č. Z16, se v podobné záležitosti objevil na iDNES 6. 5.
04 následující materiál, z kt. citujeme: Reklamní grafik Roman Beránek obvinil TV Nova, že bez svolení okopírovala do svého nového
loga jeho výtvor. Hodlá proto televizi žalovat za porušení autorských práv. Informovaly o tom noviny Nedělní
svět. Stejnou spirálu, kt. letos v logu Novy nahradila
původní zavináč, Beránek vytvořil již v r. 1995. „Své
dílo jsem v roce 1995 vytvořil pro prezentaci při výběrovém řízení na nové logo Českého rozhlasu,“ uvedl
Beránek na svých internetových stránkách. Beránkovo logo tehdy
skončilo v soutěži na třetím místě. Televize Nova nařčení z plagiátorství odmítla. Její právní odd. argumentuje tím, že spirála není
sama o sobě autorským dílem, ale pouze námětem, a ten nepožívá
autorskoprávní ochrany. Mluvčí Novy Daniel Plovajko navíc říká, že
stejný motiv se v počítačové grafice používá běžně a objevuje se
v logu řady společností. „Spirála je poměrně logickým navázáním na
dřívější logo. Zadání bylo převést původní plochý zavináč do trojrozměrné podoby a při tom automaticky vznikají tvary podobné kouli
v prostoru,“ řekl Plovajko. Kdyby se u soudu prokázalo, že logo Novy
je skutečně plagiát, nemuselo by to ještě znamenat, že autorská
práva porušila televize. Podle Plovajka vytvořil návrh na zakázku
grafik, se kt. uzavřela televize smlouvu o dílo.

Výstavy
Jiří John v Mánesu

Ti, které v Brně zaujala výstava Adrieny Šimotové, která se koná
v rámci doprovodných akcí BB 2004, mohou v pražském Mánesu
do 18. 7. 04 shlédnout předčasně uzavřené malířské a grafické dílo
jejího manžela Jiřího Johna (1923–1972).

Josef Hoffmann: Nadčasový design

Město Brtnice, Rakouské kulturní fórum v Praze, Design centrum ČR,
Národní tech. muzeum v Praze a Umprum. muzeum v Praze otevřely
výstavu J. Hoffmanna v jeho restaurovaném rodném domě v Brtnici;
5. 6. 04 > 13. 3. 05; www brtnice/hoffmann.cz; hoffmann@brtnice.cz

Jozef „DANGLÁR“ Gertli SVET NAOPAK

Výstava – komiks, maľba, kresba, serigrafie, knižné ilustrácie. Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Veľká výstavná sieň, Župný dom. Kurátor: Jiří Olič. 24. 6.> 5. 9. 04. Kontakt - T: 043/5863212, E: ogaleria@
nextra.sk, www.oravskagaleria.sk

Zprávy ze zahraničí
Soutěže - akce
Značka na World Expo Shangai China 2010

Ceosvětová soutěž na značku má uzávěrku 28. 6. 04. Kontakt - E:
xcb@expo2010china.com; www.expo2010china.com

8th International Poster Biennial in Mexico

Prodloužen termín odeslání plakátů na 30. 6. 04. Kontakt - E:
tramavis@prodigy.net.mx; www.bienalcartel.org.mx

GraficEurope 04, konference pro grafické designéry

Na panevropské konferenci pro graf. desigfnéry vystoupí Alan Fletcher, Lawrence Weiner, Joshua Davis, Erik Kessels ad. Do 30. 6.
25% sleva. Info - www.interchangecomms. com/registration/gr1004_
show.asp?form_mode=delegate; www.graficeurope.com

Expo Imagen; Tegucigalpa, Honduras

První mezinár. profesionální veletrh reklamy a obchodu bude 23.
> 24. 9. 04 v Hondurasu. Přihl. do 23. 7. mají zvláštní slevu. Info:
www.expoimagenhn.com

1. islámské světové bienále graf. designu, Teherán

Termín doručení exponátů 22. 8. 04. Kontakt – adresa:
Congresses & Exhibitions Buliding of the Iran Academy of the Arts;
No:23, Felestin St , Loqman Adham alley, Bozarjomehr Dd.End;
Tehran - Islamic Republic of Iran. T: 0098-21-6499770; F: 0098-216499770; E: artacademy@honar.ac.ir; www.honar.ac.ir

Mezinárodní soutěž na cestovní suvenýr

15. 9. 04 je termín International Travel Souvenir Design Competition
2005 Suwon City, Korea. Info - E: info@souvenircompe.com;
www.souvenircompe.com; s podporou Icograda

5th Ogaki International Invitational Poster exhibition

V japonském Muzeu plakátu Ogaki se 30. 10.> 27. 11. 04 uskuteční
5. bienále plakátu. Účast je jen na pozvání, termín do 30. 7. 04. Kontakt - E: poster-m@ruby.famille.ne.jp; www3.famille.ne.jp/–poster-m

3rd International Poster Biennial, Ningbo 2004

3. mezinár. bienále plakátu Ningbo 2004, výstava 8 graf. designérů,
mezinár. soutěž studentů při bienále plakátů, výstava čínských plakátů, přednášky porotců a mezinárodní fórum „Poster Views“ jsou na
progr. v přístav. čínském městě Ningbo 26. 11.> 10. 12. 04 (Ningbo
Museum of Art, Ningbo, Čína). Na bienále je možno posílat plakáty
v kategoriích: A. tematický plakát TYPOGRAPHY – zaměřený na Bienále Ningbo s logem 3. bienále, B. kulturní, C. politický, D. obchodní
plakáty. Plakáty vytvoř. po roce 2000, max 5. kusů, zasílejte ve 2 výtiscích s přihláškou a podklady pro repro (CD). Termín doručení
15. 9. 04. Ceny udělí mezinár. jury Kenya Hara (J), Uwe Loesch (D),
Leonardo Sonnoli (I), David Tartakover (IL), Niklaus Troxler (CH),
Edwin Vollebergh (NL), Wang Xu (CN), Stanley Wong (Hongkong).
Info – A: Ningbo Int. Poster Biennale Secretariat, B-901, Dashidai
Bldg., 105 Renmin Rd., Ningbo, China, 315021; T: +86-574-87353
889, -56269353, -56269363; F: +86-574-56269373, -87355400;
E: poster@igdb-ningbo.com; panqin@panqin.com; jhdesign@nbip.
net; www.igdb-ningbo.com

Joseph Binder Award 2004

Design Austria (DA), rakouská profesionální organizace graf. designérů, ilustrátorů a prům. designérů, pořádá již řadu let mezinár. trienální soutěž, která byla letos zaměřena na nové trendy v graf. designu
a ilustraci za poslední 4 roky. Info - E: info@designaustria.at;
www.designaustria.at; Schváleno Icogradou. Ředitel DA Severin
Filek projevil při návštěvě Bienále Brno zájem o připojení této
soutěže k IBCC (Koordinační výbor mezinárodních bienále).

Světový den intelektuálního vlastnictví

World Intellectual Property Organization určilo 26. 4. 04 (den před
světovým dnem grafiky) jako World Intellectual Property Day. Tři plakáty v šesti oficiálních řečech OSN jsou ke stažení ve formátu pdf.

ISTD Typographic Awards 2004

Co je dobrá typografie? Soutěž International Society of Typographic
Designers London, hodnotila jury: Ruedi Baur, Susanna Edwards,
Fernando Gutiérrez, Hamish Muir, Tim Rich, Erik Spiekermann a Ben
Tomlinson. Info: www.istd.org.uk

Ceny 15. festivalu plakátů a graf. designu Chaumont

Porota Etienne Robial (F), Anthon Beeke (NL), Julia Hasting (USA),
Patricia Hordonez (MEX), Giichi a Miyako Okazaki (J) a Mieczyslaw
Wasilewski (PL) udělila z 99 plakátů vybraných z cca 1800 výběr. porotou tyto ceny: 1. Michal Batory (F) za „The power book“, 2. Reza
Abedini (IRN) za „Reves de sable“, 3. Yuan Youmin (CN) za „Premiere
biennale international de l‘affiche de Chine“ a Icograda Excellence
Award: Alain Le Quernec (F) za „Bebe n‘aime pas fumer“. 15. 5. > 27.
6. 04. Oceněné práce jsou na www.ville-chaumont.fr/festival-affiches

Výsledky 19. mezinár. bienále plakátu Varšava 2004

Porota Anabella Salem (předsedkyně – AR), Philippe Apeloig (F), Maciej Buszewicz (PL), Dorota Folga-Januszewska (PL) a Daniela Haufe
(D) udělila 4. 6. 04 ceny z cca 150 plakátů (vybraných výběr. jury
z 2295 od 762 autorů z 47 zemí): ideové plakáty – zlatá med. Norikazu Kita (J) za „Gravity“, střibrné med. Alejandro Magallanes (MEX) za
„Ciudad Juarez, Mexico. 300 murdered women“ a Shunji Niinomi (J)
za „Save me“, bronz Jaga Jankowska (PL) za „Winter goes, poverty
stays“ a Sebastian Kubica (PL) za „100th anniversary of hospital“;
kulturní plak. – zlato Vladimir Chaika (RUS) za „Mayakowski: Day
before yesterday. Yesterday. Today (3)“, střibr. Paula Scher (USA) za
„As you like it, William Shakespeare“ a Henning Wagenbreth (D) za
„Jazz Fest Berlin“, bronz Annik Troxler (CH) za „Intimities“ a Koichi
Sato za „MANA Screen 25th Anniversary“. V kat. obchodní plak. cena
nebyla udělena. V kategorii DEBUT – zlato Franz Scholz (D) a čestné
uznání Tereza Bredlerova (CZ). Icograda Excellence Award: Saed
Meshki (IRN) za „Pathological Survey of Contemporary Iranian Cinema“, čestná cena Józefa Mroszczaka: Erich Brechbuehl. Soutěž na
plakát k myšlenkám Witolda Gombrowicze - Ryszard Kajzer (PL).
5. 6.> 26. 9. 04. Info - www.postermuseum.pl; s podporou Icograda.

NAGOYA DESIGN DO! 2004 – první výběr proběhl

Koncem května se v Nagoji konal výběr v soutěži NAGOYA DESIGN
DO! 2004. Z 1336 prací z 62 zemí postoupilo do 2. kola 36, výsledky
jsou na www.idcn.jp/compe. Uzávěrka 2. kola: 3. 9. 04. Výstava bude
11.> 21. 11. 04 v Design Gallery, Internbat. DesignCenter Nagoya, J.

red dot award: product design 2004

Díky 4.000 přihláškám z 40 zemí patří red dot design award mezi celosvětově největší soutěže. Je rozdělena na 2 sekce: produktový a
komunikační design. red dot symbol je víc než jenom známka kvality
soutěže, ale je přijímán jako nejlepší v designu a obchodu. 6. 7.> 8.
8. 04 Essen, D; Info – E: lehnert@dznrw.com; www.red-dot.de

Interface‘ International Design Conference

„Software nemění pouze práci designu, ale mění také myšlení designu“ – to je motto letošní Mezinár. konference designu Aspen, Colorado. Mezi řečníky budou: Greg Lynn, Joachim Sauter, Natalie Jeremijenko, John Maeda, Joel Burdick, Imaginary Forces, Dunne+Raby,
Rafael Lozano-Hemmer a GRAFT. 25. > 28. 8. 04; Aspen, USA;
www.idca.org;

Konference FUTUREGROUND Melbourne

Monash University, jedna z předních univerzit v Austrálii, pořádá 17. >
21. 11.04. mezinár. vědeckou konferenci na téma základ budoucnosti. Týkat se bude designu jako kulturní aktivity i výroby, rozdělena
bude na plenární jednání, sekce, posterové prezentace, workshopy
atd. Termín přihláš. 1. 10. 04; www.futureground.monash.edu.au;
E: futureground@artdes.monash.edu.au; schváleno Icogradou.

INDEX – Světová aréna designu budoucnosti a inovací

INDEX se uskuteční poprvé r. 2005 v Kodani a je zaměřen na zkvalitnění života. / INDEX: světově největší cena designu a řada akcí jednou za 4 roky. / INDEX: mezinár. síť designérů, společností a tvůrčích osobností. / Ceny INDEX bude udělovat 100 pozvaných registrovaných institucionálních expertů z Evropy, Ameriky a Asie – včetně
Sdružení Bienále Brno (registrace probíhá do 31. 8. 04) a jejich seznam je na www.index2005.dk. V každé z 5 kategoriích: tělo, domov,
práce, hra a společnost vítěz získá 100.000 €. Info - Michael Feder
(Have PR&Kommunikation), T: +45-3325 2107; E: michael@have.dk

Výstavy
Dánske múzeum plagátu oslavovalo

Dansk Plakatmuseum Aarhus patrí k známym špecializovaným inštitúciam a svojimi zbierkami s 225 000 plagátmi vzbudzuje obdiv. Za
10 rokov existencie múzeum pripravilo vyše 150 špeciálnych výstav
plagátov. Prezentovalo tvorbu s tematickými okruhmi – sociálny, poli-
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tický, kultúrný, hudobný, filmový, divadelný, cirkusový, komerčný
plagát, vystavovalo národné kolekcie s reprezentativnymi ukážkami
známych plagátových škol alebo provenience – poľskej, francúzskej,
nemeckej, švajčiarskej, americkej, ruskej, japonskej, fínskej a ďalších.
V individuálnych expozíciách múzea sa vystriedala tvorba najvýznamnejších osobností svetového plagátu – od A. M. Cassandra, A. Muchu
cez R. Savignaca, J. Heartfielda až po S. Fukudu, S. Chwasta, A. Fletchera, W. Swierzeho a celej rady hviezd graf. designu. Dekádu
svojej existencie osláivilo muzeum veľkou výstavou (1.> 26. 11. 03)
s pozvanými autormi z celého sveta. Výstava sa uskutočnila v rozsiahlych priestoroch impozantnej architektúry Domu hudby v Aarhuze.
Súčasne v priestorách múzea bola inštalovaná retrospektiva z vlastných zbierok. Trvalou pripopmienkou osláv zostane reprezentatívna
kniha „Celebrating the Poster!“ vydaná v dánštine a angličtine, autori
Thomas Kruse a Peter Gyllan, 196 strán, 320x230 mm v pevnej väzbe, 485 farebných reprodukcií. Jej grafická krása je dielom Finna
Nygaarda, minuloročného člena medzinár. poroty Trnavského trienále. Publikácia má tri hlavné kapitoly parafrázujúce v nadpisoch známe
otázky Odkiaľ prichádzame, Čo sme, Kam kráčame, samozrejme
z pozície hlavného aktéra knihy: Plagátu. Publikcia približuje históriu
plagátu a vzniku muzeálnej zbierky i samotného muzea, zachytáva
vývoj moderného plagátu s dobovými ukážkami. Autori prezentujú
v knihe výber tvorby 40 protagonistov súčasného plagátového umenia
zo sveta, súčasne s ich názormi na vlastnú tvorbu, úlohu plagátu
a jeho perspektivami. V tomto výbere sú zastúpeni autorskými profilmi viacerí členovia SBB: Seymour Chwast, Shigeo Fukuda, Melchior Imboden, Kari Piippo, Lech Majewski, Chaz MaviyaneDavies, Henry Steiner, Waldemar Swierzy, Niklaus Troxler, Uwe
Loesch, István Orosz a trojica slovenských grafikov Pavel Choma,
Dušan Junek a Ľubomír Longauer. Kniha má vysokú úroveň
polygrafického a knihárskeho zpracovania a možno si ju objednať za
365 DKR. Info – www.plakatmuseum.dk

Slovenský plagát (z archívu TPT) v Madride

Radnica mesta Madrid, Veľvyslanectvo SR v Španielskom kráľovstve
a Galéria Jána Koniarka v Trnave sú organizítormi výstavy plagátu na
ktoré vystavujú Vladislav Rostoka, Dušan Junek, Ľubomír Longauer, Emil Drličiak, Jozef Vydrnák, Peter Ďurík, Jozef Hauke, Milan
Mikula, Jozef Dóka ml. (+ Róbert Kovačič), Ján Novosedliak, Peter
Biľak, Rabbit & Solution, Pavel Choma a Tomáš Ciller. Vernisáž sa
uskutočnila v rámci zahájenia prezentácie slovenskej kultúry v Madride
(Centro Cultural Adolf Kraus, Glorieta Pradera de Vaquerizas, 19. 5.>
20. 7. 04; kurátorka: Priska Štubňová). Ide o výber najlepších slovenských autorov, ktorí sa prezentovali na poslednom ročníku medzinár.
necenzurovanej prehliadke moderného graf. dizajnu – Trienále plagátu Trnava. Výstava „Slovenský plagát” prezentuje dve skupiny autorov:
grafickí dizajnéri, ktorí vstupovali do výtvarného diania na Slovensku
začiatkom 80-tych rokov 20. storočia a ich žiaci z 90-tych rokov. Všet‚ky vystavené plagáty sú z archívu GJK v Trnave. Môžeme tu vidieť
plagáty vytvorené na objednávku, napr. pre divadlo alebo pre výstavu,
ale chýba tu reklamný plagát, a to z toho dôvodu, že splnením požiadaviek objednávateľa stráca plagát na umeleckej hodnote. Mnohí
autori radšej tvoria plagát ako voľné umenie bez spoločenskej objednávky a výtvarne tak reagujú na aktuálne témy. Tento trend nie je len
slovenskou špecialitou ale „autorské” plagáty sa stávajú akousi novou
disciplínou na celom svete. V doterajšej histórii TPT organizátori zaznamenali len veľmi nízku účasť španielskych graf. dizajnérov. Na poslednej prehliadke v r. 2003 bolo napríklad na rozlohe 1200 m2 vystavených 1130 plagátov od rekordných 492 autorov zo 40 krajín. Zo Španielska sa nezúčastnil ani jeden výtvarník. Veríme, že táto výstava
pomôže k oboznámeniu sa s našim graf. dizajnom, ale aj k propagácii
TPT. Info – A: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01
Trnava, Slovensko; T: +421-33-5511659, T/F: +421-33-5511391;
E: gjk@gjk.sk, www.gjk.sk (Z tlačovej správy GJK.)

Časopisy – publikace – web
WIPO vydalo příručky o designu a značkách

World Intellectual Property Organization (WIPO) vydalo v r. 03 dvě
brožurky, které nám v únoru 04 zaslal Guriqbal Singh Jaiya, ředitel
divize malých a středních podniků ze sídla WIPO v Ženevě, s doporučením texty přeložit a využívat pro komunikaci designérů s podniky.
Brožura č. 1 s názvem „Making a Mark“ (Dělat značku) na 32 str. A5
hovoří stručně o značkách, logotypech, jejich terminologii, ochraně
a užití, brožura č. 2 má název „Looking Good“, 28 str. a týká se prů-
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myslového designu a jeho právní ochrany. Info – A: WIPO, 34, chemin des Colombettes, PO Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland;
T: 41-223389111; F: +41-227335428, +41-223388760; E: wipo.mail@
wipo.int; sme@wipo.int; www.wipo.int; www.wipo.int/sme

1,000 Type Treatments book

Rockport Publishers chystá vydání třetí knihy v řadě o současné typografii, která se bude zabývat užitím písma, a hledá nejzajímavější
příklady graf. designu brožur, ročenek atp. Bude mít 320 str., vyjde
na jaře 2005. Prodloužený termín 2. 7. 04, práce pošlete spolu
s vyplněnými formuláři na A: 1000_Wilson Harvey, The Loewy
Building, 147a Grosvenor Road, London, SW1V 3JY, UK. Kontakt:
Paul Burgess E: paulb@wilsonharvey.co.uk; Kristin@rockpub.com

Creativity 34

Další ročenka vydavatele Davida E. Cartera vyjde v 2. pol. roku 2004.
Do 15. 7. je možno zasílat grafické práce vzniklé mezi květnem 2003
a 2004 z veškeré oblasti tiskovin, TV, filmu, videa a nových médií.
Poplatky 35 USD za 1 přihláš. dílo, 65 USD za sérii, budou účtovány
až po výběru pro publikaci. Na E: info@creativitycenter.net je
možno domluvit i prodloužení termínu. Kontakt - A: David E. Carter,
Creativity 34, PO Box 2500, Ashland, KY 41105-2500, USA

Architektura barvy

Autoři připravované publikace zvou zájemce o publikování prací. Název knihy je „An Architecture of Color: A Designers’ Guide to Communicating and Managing Color“. Kniha se má stát neocenitelným zdrojem informací pro práci s barvou v tisku, na webu, v environmentální
grafice, obalové grafice, filmové grafice a interaktivím designu. Kniha
zahrne barevné teorie, fyzické i psychologické účinky barev atd. Autoři hledají příklady užití barev v uvedených obkastech i jinde vč. černé
a bílé, jedné barvy, dvou barev atd. Práce zasílejte v formátu PhotoShop - TIFF, CMYK, 300 DPI se stručným popisem projektu, se
dvěma výtisky a označenými jménem souboru, klientem, s rozměry,
názvem, jménem autora designu a způsobu, jak se má v knize
objevit. Uzávěrka 15. 7. 04. Kontakt - A: Sarah A Meyer, 21940
Birds Eye Drive, Diamond Bar, CA 91765, USA; T: 909.612.5766;
909.869.2077; E: sameyer@csupomona.edu

Katalog 7th ADG-Brazil Biennial of Graphic Design

Obsahuje 369 projektů 183 brazilských designérů (vybraných z 2200
přihláš. v 17 kategoriích). Výstava skončila 30. 5. 04 v Galeria of
Memorial da America Latina v Sao Paulo a byla nejrozsáhlejší akcí
designu v Brazílii. Schváleno Icogradou.

DA Mitteilungen

Je nový čtvrtletník, který jako;svůj informačrní časopis začal vydávat
Design Austria. Formát A4, 32 stran, papír ofset 135g, celobarevný.
ISSN 1022-9566. Kontakt - A: Design Austria, DA, Kandlgasse 16,
1017 Wien, Austria,; T: ++1-5244949-0; F: ++1-5244949-4

Visual Communication

Vychází 3x ročně, dosud vyšly 2. ročníky tohoto odborného anglického časopisu, jehož redkatorkou je Teal Triggs, kt. přednášela na
letošním sympoziu Bienále Brno. Roční předplatné v akci 29 GBP
(37 GBP) pro jednotlivce a 219 GBP pro instituce. ISSN 1470-3572.
Info: Sage Publications, 1 Oliver´s Yard, 55 City Road, London EC1Y
1SP, F: ++44-20-73248600, www.sagepub.co.uk

DI – Dekorativnoe isskustvo

V Moskvě vychází pokračovatel dříve známého Dekorativnovo
isskustva pod zkráceným názvem DI. Časopis vydává Moskevské
muzeum současného umění a má přibližný formát B4 a 136 plnobarev. stran na křídě, v ruštině s anglickým summary. ISSN 0869-4494.
Náklad 10.000 ks. Hlavní redaktorka Ala Safarova se účastnila sympozia při Bienále Brno, a pořídila pro nejbližší číslo rozhovor o začátcích Bienále s J. Rajlichem st. Kontakt-A: 117049 Moskva,
Krymskij val d. 8, str. 2, ofis 352-DI, Russia; E: maildi@mail.ru

Výběr časopisů

– 3x3; GB; chively@3x3mag.com
– ArtLab; I; redazione@artlab.it
– Coupe; CND; www.coupe-mag.com. obsahuje podmínky pro 2004
Coupe International Design and Image Competition.
– Etapes 107; F; www.etapes.com; Obsahuje mj. portrét Catherine
Zaskové, une cohérence en liberté
– Form 196; D; www.form.de; Obsahuje např. článek „A Cube in
Motion“ Petry Schmidtové o JVS Ruedi Baura pro Zollvereign School
v Essenu
– IdN Special 04: The Art of Experimental Interaction Design Hong

Kong; www.idnworld.com
– I-Jusi; RSA; www.i-jusi.com;
– Signs of the Times, USA; www.signweb.com;
– Sugo 1. 3. 04 – Undecided writing; I; www.sugomagazine.com
– tipoGrafica #60: roč. XVIII; ARG; www.tipografica.com; V č. 60
interview s Hermannem Zapfem a článek Rubena Fontany „o znacích a stoletích“.
– Typo; CZ; www.magtypo.cz;

Etapes International

Icograda oznámila před několika týdny založení nového designérského čtvrtletníku Etapes International. Roční předplatné je 99 EUR
(studenti 85). Info: www.etapes.com/international

Icograda

Dopis ředitele Icogrady

Milí členové Icogrady a čtenáři BoardMessage,
během schůze výboru v Sao Paulu v dubnu 2004 Výkonný výbor Icogrady přehodnotil komunikační strategii a zvláště své publikace. Výsledkem je, že Icograda BoardMessage nebude nadále vycházet. Místo
toho je připravována nová publikace ŒIcograda Networks.¹, která se
zaměří na aktivity Icogrady a také na členské organizace a jejich aktivity. Zahrne také praktické informace jako články jak zlepšit management členských asociací, nejlepší z praxe, úspěšné (nebo neúspěšné) příklady jak zvyšovat počet členů atd. První číslo ŒIcograda
Networks¹ je plánováno na září 2004, a tak se omlouváme za přetržku a nedostatek tištěných informací z Icogrady a děkujeme za pochopení, trpělivost a za vaši budoucí podporu. Mnoho pozdravů,
Thierry Van Kerm, ředitel Icograda

Icograda uvítá nové členy IEN

Icograda Education Network (IEN) ráda přivítá nové školy a těší se,
že bude moci propagovat jejich iniciativy a podporovat výměnu
zkušenností ve výuce designu. Info - www.education.icograda.net

Publikujte váš článek na webu Icograda

Členové členských asociací Icogrady jsou zvaní k příspěvkům do
„Feature page“ na www.icograda.org/web/feature-current.shtml.
Články, které by zajímaly graf. designéry a vizuální komunikátory
(500–800 slov), vítány. Připojte životopis (100 slov) a portrét (jpg
nebo gif, RGB, min. 340 pixelů). Kontakt - E: jliwanag@icograda.org

Představte své práce v Icograda Galeria

Icograda opět zve designéry, ilustrátory a typografy, kteří jsou členy
členských organizací Icogrady, aby poslali své původní práce na
online galerii: www.icograda.org/web/galeria-current.shtml (nutno
vyplnit dotazník, který najdete na webu Icogrady)

Názor – rubrika webové stránky Icograda

Vybíráme několik zajímavých otázek s odezvou.
Kolik let praxe je třeba, aby designér mohl začít vyučovat?
8 nebo více – 41%; 4–7 let - 51%; 0–3 roky – 11%
Myslíte, že designér si zvyšuje vlastní vzdělání, když učí druhé?
Ano, určitě – 69%; Ne, nutně ne – 25%; Nevím – 9%
Dělal jste někdy něco dobrovolně pro budoucnost své profese?
Ano – 77%; Ne, ale uvažuji o tom – 19%; Ne, v žádném případě – 7%
Máte diplom nebo hodnost v oboru mimo graf. design?
Ano – 48%; Ne – 35%; Ne, ale plánuji jej získat – 19%

Zprávy UVU ČR
Dobrý den, na základě zběžné kontroly dovolujeme si vás upozornit,
že ne všichni členové UVU ČR, umělci zapsaní v rejstříku profesionálních výtvarných umělců působících v ČR a členové spolků UVU
ČR mají vyrovnán členský příspěvek za rok 2004. Prosím, zkontrolujte si, zda také nepatříte mezi ty, kdo zapomněli členský příspěvek
uhradit; je-li tomu tak, můžete si podklady k platbě ihned přímo vyžádat (uvucr@nextra.cz). Rádi bychom zdokonalili informační i expertní
služby, ale bez včasného shromáždění členských příspěvků je to velmi obtížné. S díky a pozdravem, Vaši Václav Kubát, Oskar Brůža

Cena UVU ČR na Bienále Brno

Mezinárodní porota rozhodla o udělení cen účastníkům 21. mezinár.
bienále graf. designu Brno 2004. Zvláštní cenu Unie výtvarných umělců ČR (objekt vytvořený technikou lehaného skla od Mgr.A. Moniky
Vosykové) získal Reza Abedini, Írán (www.rezaabedini.com).

E-mailové E-informace UVU ČR

Počet příjemců E-informací UVU ČR přesáhl 540; informujte o možnosti zasílání zpráv i své kolegyně a kolegy.

Levná komunikace s UVU ČR prostřednictvím sms

Od června 2004 může Informační středisko UVU ČR odesílat a přijímat textové zprávy SMS z pevné i z mobilní sítě na T: 241 233 689.
Odpovědi a odesílání SMS do pevné sítě:
a) Ze sítě EUROTEL a OSKAR: napíšete SMS zprávu ve tvaru „číslo
v pevné síti“ mezera „text zprávy“; odešlete na č. 900 3008
b) Ze sítě T-MOBILE: napíšete text SMS; odešlete na číslo v pevné
síti 241 233 689

Přehled rejstříků a registrů

Portál veřejné správy zpřístupnil přehled rejstříků a registrů. Spolu
s dalšími rejstříky jsou nejjednodušší cestou přístupné na www.uvucr.
cz (>Jiné oficiální rejstříky) nebo přímo na http://portal.gov.cz/wps/
portal/_s.155/696?kam=stranka&kod=rejstriky/ Současně byl zahájen
provoz nového webu obsahujícího databázi veřejných zakázek na adrese http://verejna-soutez.cz. Nová služba poskytuje databázi veřejných zakázek s více než 20 000 aktuálními záznamy z ČR, SR a EU.
Jde o placenou službu s denním doručováním výsledků vyhledávání
podle předem zadaných kriterií na e-mail.
Ochranná organizace autorská (OOA-S) vede na základě § 100
odst. 1 písm. f zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském Rejstřík
předmětů ochrany. Pro případ. autorskoprávní spory je zápis v tomto rejstříku z hlediska autorů a následně i dědiců majetkových práv
k autorským dílům velmi výhodným (a levným) výchozím bodem.
Další info: www.ooas.cz nebo přímo www.ooas.cz/Article.aspx?Articl
eCode=SecureRegister
UVU ČR vede rejstřík dědiců majetkových práv k autorským dílům (www.uvucr.cz/autorska_prava/nositele_dedici_autorskych_prav.
htm) a žádá o pomoc při vyhledávání dědiců. Zapátrejte ve své paměti,
a pokud znáte dědice zesnulých kolegů a kolegyň, sdělte na uvucr@
nextra.cz. Pomůžete dědicům, vydavatelům a dalším uživatelům, kteří chtějí mít autorskoprávní věci v pořádku, a dědice marně hledají.

Uvádíme 1. část původního česko-slovenské znění rozhovoru
Dušana Juneka s Jany Rajlichovými st. a ml. pro polský časopis
2+3 D. Byl v mírně zkrácené verzi uveřejněn v polském překladu
v č. 11, str.17–21, kt. vyšlo v Krakově v nákl. 5.500 výtisků v dubnu 04. Ty části textů, které přetiskujeme v polštině, dodala
redakce 2+3 D – Jacek Mrowczyk:

17 odpowiedzi na 12 pytań

Oprócz niekwestionowanej wartości twórczości graficznej Janów
(ojca i syna) Rajlichów, znamienny jest ich wklad pracy na rzecz środowiska projektantów. Rajlich senior jest zaloźycielem najstarszego
i najbardziej prestiźowego cyklicznego przegladu projektowania na
świecie – Miedzynarodowego Biennale Projektowania Graficznego
w Brnie. Prace przy organizacji Biennale kontynuowal Rajlich junior,
który jest obecnie prezesem Stowarzyszenia Biennale, organizujacego regularnie wiele wystaw i przegladów.
Dušan Junek 1. Veľakrát sme spolu viedli debaty o kreativite v designe,
o organizovaní bienále, výstav doma i vo svete, jednoducho o tom, čomu
sa diplomatickým jazykom hovorí “sféra spoločného záujmu”. Obidvaja
ste známi umelci-designéri, ja Vás však poznám aj ako ľudí spoločenských. Diskutujete, prednášate, organizujete, cestujete, milujete literatúru, divadlo, hudbu, spoločenská stretnutia i priateľská posedenia,
prírodu i mestské prostredie, zaujíma vás história i súčasnosť. Môžem
povedať, že okrem umeleckej práci holdujete umeniu života. Vaša tvorba je pritom sústredená a rozsiahla. Prezraďte svoj recept tvorby…
JR sr.: Není co prozrazovat, nemám tajemství. Na svou otázku si ostatně odpovídáte sám: zajímám se o všechno a hlavní je – maximálně
se soustředit, při všem tom zájmu o kdeco se nerozptylovat a pracovat na svých úkolech soustředěně!
JR jr.: Ze mně recept asi nedostaneš, je to, řekl bych, spíš jakási neposednost. Nemůžu se dívat přece celé dny jenom na fotbal a hokej, mailovat
a popíjet vínko nebo pivko (to jsou další oblíbené činnosti, které jsi neuvedl).
Baví mě se nenudit. Z toho pak pramení popisované.
2. Z úspešného krajinára v začiatkoch, sa v krátkom čase stal Jan sen.
veľmi úspešným grafikom-designérom, autorom mnohých plagátov,
značiek, symbolov, programov vizuálnej firemnej grafiky, typografických
úprav publikácií a tlačovín. V čom bola príťažlivosť premeny maliara
v designéra?
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JR sr.: Vždy jsem se rád věnoval obojímu a nenadřazoval jednu
oblast, i když podle okolností jednou převažovala ta, podruhé ona.
V 60. letech jsem začal sám pro sebe pociťovat, že se volné umění
začíná odvracet od člověka, pro kterého vlastně zde má existovat.
A dál rozmnožovat jen ty tradiční projevy a formy, malovat obrazy,
kterými je už svět a život člověka dokonce až přeplněn, se mně nezdálo mít smysl. – Smysl, který vždycky a ve všem konání hledám…
A tak u mne převážila grafika pro vizuální komunikace, která už svým
fundamentálním zaměřením sleduje jasné cíle pomáhat a být prospěšná člověku.
3. Jan Jr., k Tvojej varšavskej výstave v r. 1995 som napísal, že „Sposób
interpretacji plastycznej przybliźa niezaleźna twórczość autora ku jego
koncepcji grafiki uźytkowej, obie te dziedziny wzajemnie sie przenikaja,
lacza i wzbogacaja” Ak pridám k uvedenému miernu grotesku zloženú
z mnohých jednotlivostí v ľahko úsmevný celok, vynára sa otázka –
v čom všetkom sú korene tohoto kreatívneho prístupu?
JR jr.: Myslím, že i já dělám vše se stejným zájmem, takže je úplně jedno,
zda jde o volnou věc nebo design. Nejsem schizofrenik. Je pravda, že raději
se na věci dívám s humorem než tragicky. Dostal jsem se ale až do jakési
“škatulky”, takže mi nakonec příjde až “tragické”, když si klient myslí, že
bych nemohl například navrhnout divadelní plakát k tragedii… Hodně používám kreslené figurky a také jím vkládám do obláčků od úst různé nesmyslnosti, takže jde často navíc o jakousi kombinaci výtvarna a řekněme naivní
literatury…
4. Literatúra, poézia, slovo, je v českej kultúre silná kategória. Významní básnici Jan Skácel a Ludvík Kundera napísali pre Vás – Jan sr.
– niekoľko básní. Sám ste navrhol grafickú tvár knihám, almanachom,
Vaše koláže sú tiež plné textov, kaligrafie, slov. Grafický design však
hovorí aj bez slov. Ako chápete vzťah slovo-design?
JR sr.: Vztah „slovo-design“, „slovo-obraz“ má v českých zemích dlouhou inspirativní tradici. Pro mne znamená vždy dvojí úhel pohledu:
písmo – jednou jako báječná, zajímavá a vzrušující vizuální forma,
podruhé to, co písmo vyjadřuje, jako lákavá látka pro interpretaci, pro
vyjádření – jako inspirace pro tvorbu. A poezie nemůže v tom pro
mne nehrát primární úlohu.
5. Vo svojej monografii hovoríte „Se zaujetím a snad i s vášní dělám
rád v kterékoliv výtvarné disciplíně. Nejbližší je mi vždy to, na čem
právě pracuji. a tak se u mne střídají období, kdy se mimo denní úkoly
zaměřím na volnou grafiku, jindy na koláže, nebo na plakáty.“ Čo Vám
je najbližšie momentálne?
JR sr.: Dnes, kdy se ptáte, pracuji na cyklu koláží „BUSTY“ a „POMNÍKY“. A před několika měsíci jsem dokončil malou sérii autorských
plakátů, kde právě využívám koláže ze zmíněných cyklů.
6. Plagát patrí k najpríťažlivejším, ale aj najnáročnejším disciplínám.
Ste autormi mnohých – kultúrnych, ideových, spoločenských. Je ešte
v čase tvrdej konkurencie elektronických médií plagát zmysluplným
nositeľom informácie a umeleckého posolstva? Aký máte názor na
uplatnenie plagátu v súčasnosti?
JR sr.: Plakát ve své víc jak stoleté historii přežil už mnoho, mnoho
předpovědí, které mu prorokovaly brzký konec. Věřím, že přežije i ty
nejnovější, že přežije i boom elektronických médií! Jde stále o živou
a pro člověka zajímavou formu komunikace se společností, s uměním, se životem…
JR jr.: O plakát se nebojím, ale netuším, jaký bude. Z ulic takřka zmizel
umělecký plakát. A u většiny nastupující tvůrčí plakátové generace zatím
postrádám obsah, nápad a vtip – spokojuje se s počítačovými kouzly.
7. Napriek tomu, že si bol doma jedným z priekopníkov počítačovej grafiky, Tvoja tvorba má rukopisný výraz. Tvoríš pomocou počítača, ale
výsledok má voľnú maliarsko-kresliarsku atmosféru. Povedal by som,
že počítač extrémnou mierou neovplyvňuje Tvoje kreatívne myslenie
a výtvarný rukopis…
JR jr.: S počítačem jsem experimentoval v 80. letech, a teď už docela dobře
vím, na co na všechno je mi ten pracovitý a zatím docela hodný kamarád
dobrý. Hlavně ale vím, že aby nade mnou nevyhrál, musím si držet svůj
způsob práce a taky ho občas vypnout…
8. Ste pamätníkom nielen viacerých tendencií počas 20. storočia, ale bol
ste v blízkom, či osobnom kontakte s mnohými, dnes už legendárnymi
osobnosťami svetového grafického designu. Ktorí z nich a čím Vás poznamenali?
JR sr.: To by byl dlouhý seznam. Učil jsem se od mnohých, obdivoval
jsem mnohé, ale sám si nejsem jist, zda jsem je při své práci sledoval. Vědomě nikdy, podvědomě možná… Nechával jsem se ovládat
především látkou, tématem, které jsem právě zpracovával.
9. Jan jr., Ty máš jednu živú legendu grafického designu doma, takpovediac poruke. Ako sa žije s legendou?
(odověďi na tuto a další 3 otázky dokončíme příště)
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Mozaika z 21. Bienále Brno 2004

