
Kalendář / nejdůležitější termíny
16. 11. 07, 16 h – vernisáž Marugame Uchiwa Fun-
Fan / Brno – h. m. g. d. 42, Galerie HaDivadlo Brno (> 15. 1. 08)
> 30. 11. 07 – uzávěrka příjmu exponátů  23. Mezinár. 
bienále graf. designu Brno 2008
> 15. 12. 07 – uzávěrka 21. Mezinár. bienále plakátu Varšava
18. 1. 08, 16 h – vernisáž Evžen Jecho – z grafické tvor-
by / Brno – h. m. g. d. 44, Galerie HaDivadlo Brno (> 15. 2. 08)

Příště: SBB 32 má uzávěrku 15. 12. 07 

► Příloha SBB 31: členové SBB obdrží katalog Divadlo svět  
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Rozhovor s prezidentem Icogrady
Členem mezinárodní poroty Mezinárodní soutěže pla-
kátu na Tchaj-wanu byl i Don Ryuan Chang z J. Koreje, 
který bude inaugurován na Valném shromáždění Ico-
grady v Havaně koncem října t. r. jako první prezident 
z Asie v historii Icogrady. Předsedovi SBB Janu Rajli-
chovi ml. poskytl exkluzivní rozhovor pro SBB: 
JR: Jaký je Váš názor na současné umění plakátu?
CH: Nyní je médium plakátu přijímáno úplně jinak než dříve. Je to 
zejména kvůli převratným změnám ve všech technologiích komuni-
                                                                 (pokračování na str.  7)

NEZAPOMEŇTE NA NOVOROČENKY!



Zpráva z 8. valné hromady 
Sdružení Bienále Brno 

Valná hromada SBB se po 2 letech uskutečnila 21. 9. 07 tentokráte  
v Poslaneckém klubu, Mečová ul. 6, Brno. Na programu byly volby ří- 
dících orgánů SBB, zpráva Řídícího výboru za uplynulé období a zprá- 
va Revizního a kontrolního výboru, úprava stávajících stanov – změna  
názvu SBB, členské otázky a program SBB na další období.  
Jednání VH řídil předseda SBB J. Rajlich ml., který uvítal přítomné  
a připomenul, že podle platných stanov SBB je Valná hromada způso- 
bilá rozhodování za každého počtu přítomných členů a k přijetí rozhod- 
nutí je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných. Do návrh. komise  
byli zvoleni J. Kubíček a V. Brímová, do volební komise V. Mekyska 
a M. Filippovová. Přítomní uctili památku zemřelých kolegů – člena 
ŘV P. Otradovce a čest. členů J. Týfy, J. Černěvičové a G. Sadka.  
Zprávu ŘV za uplynulé období přednesl J. Rajlich ml. Od poslední  
VH (19. 5. 05) do 19. 9. 07 se uskutečnilo 6 schůzí ŘV. K 31. 12. 06  
mělo SBB celkem 75 členů v ČR a SR a 79 čestných členů v zahra- 
ničí. Členství SBB v Mezinár. radě organizací graf. designu Icograda 
trvá – byly uhrazeny čl. příspěvky na r. 06 i 07 (po 469,5 kan. dolarů).  
Kongresu ERA 05 (25.–28. 9. 05) a Valného shromáždění Icograda  
(29.–30. 9. 05) v Kodani se účastnili jako delegáti SBB J. Rajlich st. 
a J. R. ml. Na letošní kongres a VS v Havaně není zástupce SBB 
přihlášen. Členství SBB v Unii výtvarných umělců zůstává ve formál- 
ní rovině a prakticky se projevuje v individuálním členství členů v UVU  
ČR a v expertní účasti při známkoprávních sporech, kde UVU ČR pů- 
sobí jako institucionální soudní znalec v oboru grafický design. Roční 
členské příspěvky členů SBB – fyzických osob – byly od r. 02  stano-
veny ve výši 250 Kč. Od r. 08 se zvyšuje příspěvek na 400 Kč pro  
řádné členy, pro členy nad 70 let a studenty zůstává 250 Kč. Hospo- 
dářkou-pokladní SBB zůstává pí. L. Puklová. Činnost SBB se zamě- 
řila na výstavní a publikační činnost – za 2leté období se konalo 13  
výstav cyklu Brno – hl. město grafického designu (č. 29 až 41), včetně  
vlastní doprovodné akce k 22. Bienále Brno – výstavy IDENTITA v ro-
ce 2006 – a pravidelně vycházel čtvrtletník SBB.  
Revizní zprávu přednesl za Revizní a kontrolní výbor J. Kubíček. By-
la provedena kontrola dokladů, pokladní hotovosti, stavu účtu a stavu 
a čerpání dotací. Čerpání finančních prostředků bylo v souladu s plat- 
nými předpisy a hospodářskými zásadami SBB, nebyly shledány  
žádné nesrovnalosti a závady a to jak po stránce věcné, tak formální.  
Při registraci adresy SBB v r. 2005 bylo předloženo upravené znění 
Stanov ke schválení na MV ČR. Z důvodu kolize se zákonem muse-
la být následně provedena úprava v par. V. „Zastupování SBB“, který 
nyní zní: „Statutárním orgánem SBB je předseda.“ Dále kvůli novým 
požadavkům zákona o sdružování je nutno upravit oficiální název 
SBB na „Sdružení Bienále Brno, o. s.“ (par. I/1).   
Novými členy byli od r. 2007 schváleni Daniela Benešová, Josef Bu-
beník, Andrej Haščák a Robert Štencl, čestným členem prof. Apex 
Lin, Tchaj-wan (člen výboru Icogrady 2001–2005).  
V tajných volbách Řídícího výboru a Revizního a kontrolního výboru 
SBB byli navrhovaní kandidáti právoplatně zvoleni na další dvouleté  
období. Řídící výbor: Karel Aubrecht, František Borovec, Vlasta  
Brímová, Jiří Cicvárek, Jana Čipáková, Marie Filippovová, Václav  
Houf, Dušan Junek, Dagmar Kučerová-Lanatová, Zdeněk Lang, 
Václav Mekyska, Boris Mysliveček, Radomír Postl, Jan Rajlich ml.,  
Jiří Světlík. Náhradníci ŘV: Miroslav Kudrna, Zdeněk Světlík. Re- 
vizní a kontrolní výbor: Hana Hudečková, Josef Kubíček, Jiří Eliška. 
Na závěr bylo jednomyslně schváleno  
USNESENÍ 8. VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ BIENÁLE BRNO, o. s.  
Valná hromada: 
1. schvaluje zprávu Řídícího výboru SBB za období od 19. 5. 2005 do 
19. 9. 2007 
2. schvaluje předloženou revizní zprávu za stejné období 
3. schvaluje nové členy a návrh na čestného člena SBB 
4. schvaluje 15 členů Řídícího výboru, 2 náhradníky a 3 členy Reviz-
ního a kontrolního výboru  
V Brně dne 21. 9. 2007                                             
8. VH SBB
Po ukončení 8. VH následovala 1. schůze Řídícího výboru Sdružení 
Bienále Brno, o. s., s jediným programem: volby předsednictva. Na 
členy předsednictva byli navrženi a zvoleni jednomyslně: V. Brímo-
vá, B. Mysliveček, R. Postl, K. Aubrecht a J. Rajlich ml., který byl 
zvolen jednomyslně předsedou SBB. Poté se účastníci odebrali na 
vernisáž výstavy Brno – hlavní město graf. designu č. 41 „Divadlo 
svět / Theatre World“ v Galerii HaDivadlo Brno. 

Výstavy SBB
Divadelní plakáty 
V pátek 21. 9. 07 se po pěti mě- 
sících od poslední vernisáže 
(fotografie Waltera Novaka – 
mezitím se tu bez vernisáže 
uskutečnila ještě výstava prací 
studentů soukromého gymnázia 
Integra Brno – Sen) opět zaplni-
ly prostory Galerie HaDivadlo Brno návštěvníky při vernisáži stěžejní 
akce SBB tohoto roku – výstavy originálních divadelních plakátů 
„Divadlo svět / Theatre World“, 41. výstavy cyklu Brno – hlavní město 
graf. designu. Přítomní se zájmem vyslechli zajímavý historický ex-
kurz problematikou oznamování divadelních představení z úst divadel- 
ního vědce (a zakladatele Husy na provázku) profesora Bořivoje Srby.  
B. Srba uvedl, že divadlo není to, co se děje na jevišti, ale i to, co se 
děje v hledišti, je to komunikativní systém... „Bezpochyby tam patří i to,  
co navádí, aby lidé do divadla přišli. První komunikativní článek vy-
myslel Titus Maccius Plautus hned na přelomu tisíciletí – člověk, pro-
logus, který vystupoval za divadlo před diváky a říkal, co se bude hrát.  
Také v Pompejích známe cosi jako plakát, na zdích tehdejších lázní 
byla vyhrazena bílá místa, kam se černou barvou psaly informace,  
kdy a kde se jaká představení budou konat.“ /.../ „Rozhodující vlom  
přinesl vynález tisku – první máme tištěná oznámení z Norimberku, 
kde se oznamuje, že budou vystupovat angličtí herci, je tam vylíčen 
děj, označeno místo, kdy se bude hrát, hodina... Je to první plakát, 
tak jak ho vidíme tady na těch zdech...“ Dále B. Srba připomenul ku-
riózní příklady práce s divadelním plakátem v 60. a 70. letech (Jašu 
Davida a Kunderův Nežert, nebo autora programového plakátu Husy 
na provázku Dalibora Davida). Na slova  B. Srby navázal jeden z kme- 
nových tvůrců plakátů Divadla Husa na provázku Boris Mysliveček. 
Při dobrém vínu a již tradičním domácím pečivu strávili v galerii ná- 
vštěvníci ještě dlouhé chvíle po oficiálním programu. V galerii se 
přitom mohli obdivovat 50 plakátům od 37 tvůrců z 15 zemí. (Katalog  
reprodukující 62 plakátů, tedy i některé z těch, co se na výstavu ne- 
vměstnaly, je přílohou těchto zpráv SBB 31.) O výstavě doposud 
vyšly informace v Brněnském deníku – Rovnost (šmi: „Bienále Brno  
v pátek otevře výstavu divadelních plakátů“, č. 219, 19. 9. 07, s. 17)  
a v Právu (J. Chmelíček: „Začala výstava Divadlo svět“, 22. 9. 07,  
s. 17), reportáž z vernisáže odvysílal Český rozhlas Brno 3. 10. 07. 
Výstava, kterou finančně podpořilo město Brno, Nadace ČFU a také 
někteří autoři, potrvá v Galerii  
HaDivadlo Brno, Alfa-pasáž, 
Janská 8d, o pár dní déle, než 
bylo uvedeno na pozvánkách – 
až do 13. 11. 07.

Marugame Uchiwa Funfan 2007 
Další výstavou, kterou se letošní program v Galerii HaDivadlo Brno 
uzavře, bude výstava Marugame Uchiwa Funfan 2007, 42. výstava 
cyklu Brno – hlavní město graf. designu. Na jaře tohoto roku se obje-
vily ve schránkách 60 grafiků z celého světa a 20 grafiků japonských 
dopisy od „Kagawa Design Project 2007“ podepsané japonským gra-
fikem Shigeo Fukudou, který je zval k účasti na výtvarné akci – zho-
tovení návrhu potisku tradičního japonského listového vějíře „uchiwa“  
– s tematikou „Wind of love – Vítr lásky“. V červenci (10. 7. 07) se 
uskutečnila vernisáž výstavy přímo v místě výroby vějířů v Marugame  
v prefektuře Kagawa. Akce se zúčastnilo nakonec 77 autorů, z toho  
členové SBB: Felix Beltrán MEX, Pierre Bernard F, Ben Bos NL, 
Vladimir Chaika RUS, Seymour Chwast USA, Shigeo Fukuda J,  
Uwe Loesch D, João Machado P, Kazumasa Nagai J, István Orosz  
H, Kari Piippo FIN, Jan Rajlich Jr. CZ, Dan Reisinger IL, Henry  
Steiner PRC-HK, Boris Trofimov RUS a Wang Xu PRC. O výstavě  
natočila japonská televize 15minutový pořad, ve kterém si také vybra- 
la k detailnějšímu předvedení 5 vějířů. Jedním z těchto představených  
vějířů byl i návrh českého autora – Jana Rajlicha ml., který posléze 
i pozitivně reagoval na zájem japonských organizátorů o uspořádání 
výstavy jinde ve světě. Tak se nyní všech 77 vějířů dostalo do Brna, 
kde je až do 15. 1. 08 bude moci vidět veřejnost. Na vernisáži v pá-
tek 16. 11. 07 v 16 h promluví v Galerii HaDivadlo Brno PhDr. Karel 
Holešovský. Jste srdečně zváni!

Horizonty ilustrace II 
Výběr z mezinár. výstavy „Horizonty ilustrace“, kterou v r. 04 zorgani-
zovalo SBB, přináší v listopadu 07 Malá galerie VÚVeL Brno-Medlán-
ky. Zařadili jsme ji do cyklu Brno – hl. město graf. designu jako č. 43.
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Z vernisáže „Divadla svět“ v Galerii HaDivadlo Brno. Na prvních 
dvou snímcích výstavu zahajují Bořivoj Srba, Boris Mysliveček a Jan 
Rajlich ml. Další dva záběry nahlížejí do expozice. Čestný člen SBB 
Jiří Zhibo, který na Valnou hromadu a vernisáž přijel až z Hronova, 
je vlevo dole. Zbývající fotografie zachycují Borise Myslivečka v roz-
hovoru pro Český rozhlas a celkový pohled na diváky po vernisáži.
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Členové SBB
Dušan Junek Profil 2
Po úspěšné prezentaci rozsáhlé retrospektivní výstavy „Dušan Junek  
Profil“ v Oravské galerii byla autorova prezentace, v redukované 
podobě, zahájená vernisáží 31. 7. 07 v Galerii Fontána v Piešťanech. 
Výstava měla zvláštní příchuť. Junek je rodákem z Piešťan a ve svém  
rodném městě vystavoval po dlouhých, téměř čtyřiceti letech (v roce  
1968 zde měl svůj výstavní debut jako mladý začínající výtvarník). 
Zájem o jeho současnou výstavu byl enormní a Galerie Fontána při 
vernisáži doslovně praskala ve švech. Byli zde herci Slovenského 
národního divadla z Bratislavy, pro které Junek navrhnul a realizoval  
sérii divadelních plakátů k premiérám her W. Shakespeara, E. Iones- 
ca, B. Brechta, T. Williamse, F. Schillera, A. P. Čechova, S. Mrožka  
ad. Také vytvořil pro SND kompletní vizuální styl kulturní propagace 
každé z her od plakátu přes divadelní bulletin, program, až k pozván- 
ce a vstupence. Na vernisáži bylo vidět hudebníky, spisovatele, novi- 
náře, hosty ze zahraničí, i ze zámoří. Mezi nimi jsme objevili někdej- 
šího československého a evropského šampióna v párovém kraso-
bruslení Martina Skotnického nebo jazzovou legendu na perkusích 
Jozefa „Doda” Šošoku. Ten byl doslovně „šošokován” sérií návrhů 
jazzových plakátů, kterou D. Junek právě pro něj navrhnul před čtyř- 
mi roky, a on je poprvé uviděl na piešťanské vernisáži. V důsledku 
nadšení ze série svých nových plakátů spontánně navrhnul Dušanu 
Junkovi uspořádat koncert s výstavou plakátů a diskusní stůl na téma: 
 jazzposter! Světoznámý jazzman totiž okamžitě postřehnul kongeni- 
ální spojení výtvarného myšlení umělce se svou interpretací jazzu.  
To, co jinými slovy odznělo v zahajovací řeči prorektora Vysoké školy 
výtvarných umění v Bratislavě prof. akad. mal. Stanislava Stankociho: 
 „Dušan Junek ve svém neopakovatelném a neopakovaném způsobu 
myšlení mistrně a svěže pracuje s typografickými a výtvarně-grafic- 
kými výrazovými prostředky v pro něj tak typické vizuální řeči. Jeho 
vystavené práce dávají jasně najevo, že svou profesi ovládá brilantně 
a s neuvěřitelnou lehkostí a že ho tvůrčí činnost při tom doslovně  
i baví.”  
Překvapivým hitem pro návštěvníky se stal autorův plakát k jeho již  
legendární bratislavské samostatné výstavě v roce 1986, na němž je 
Junkův autoportrét tehdy ještě bohatě vlasatého a bradatého uměl- 
ce… Výtisky plakátu, které tvořily součást expozice, se okamžitě staly 
sběratelským artiklem a návštěvníci vernisáže si je po improvizované 
autogramiádě spokojeně odnášeli jako vzácný úlovek.  
Mimořádně zajímavým bodem vernisáže bylo, když vystavující autor  
přivítal a uvedl pro něj zvlášť milého hosta – 90letého profesora An-
tona Archela, který před více jak půlstoletím byl svědkem a prvním 
usměrňovatelem počátečních výtvarných krůčků Dušana Junka. Du- 
ševní svěžest pana profesora byla obdivuhodná a svůj optimizmus  
a zejména humor jakoby vštěpil svému úspěšnému žáku. Nebo jak 
řekl o Junkově tvorbě jeho polsko-německý kolega prof. Lex Drewin- 
ski z Berlína: „Dušanovy práce jsou plné humoru, nadsázky a srdeč- 
ního tepla”. A to provází nejen jeho tvorbu, ale prokázal to i vtipnou  
improvizovanou „otevírací řečí“ na vernisáži, která způsobila několi- 
kanásobné veselí přítomných. Jednoduše řečeno: bylo plno a záslu- 
hou vystavujícího autora a jeho tvorby bylo i hodně veselo. A závě- 
rem již jen několik faktů pro informaci: Na výstavě Dušan Junek Profil 
v Piešťanech vystavil autor 65 plakátů, 62 písmen Abecedy grafické-
ho designu, 25 log, značek a firemních symbolů, 100 kreseb a kari- 
katur, 25 ARTforizmů, 10 bloků Infoxeroxů s dokumentací svého ži- 
vota a tvůrčí cesty – celkem víc jak 280 exponátů. Výstava v Galerii 
Fontána skončila 21. srpna 2007.  
(M. Valo)

Shigeo Fukudovi je 75 let 
Čestný člen SBB Shigeo Fukuda vystavuje výběr ze svého celoži- 
votního díla (ke svým letošním 75. narozeninám) v Ninohecity Civic 
Center v Japonsku. Na výstavě diváci zhlédnou jak fotodokumentaci 
z Fukudova života, tak jeho plakáty a zejména 3D iluzivní plastiky.  
Info – www.civic.ninohe.iwate.jp

Nový člen Sdružení Bienále Brno – Josef Bubeník 
Absolvent pedagogické fakulty MU Brno Josef Bubeník, který je již 
10 let spojen s úpravou řady tiskovin Centra experimentálního divad- 
la v Brně (Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo U stolu),   
se stal od 8. valné hromady členem SBB. Věnuje se též  malbě a je 
jedním z protagonistů programu Galerie Katakomby tamtéž. Naposle-
dy tu úvodním slovem zahájil výstavu: Jiří a Daniela Fouskovi a Indra 
Stein – „Šperk pro ženu, pro město“ (5. 10. 07). Z vernisáže Dušana Junka Profil 2 v Piešťanech



Jaroslav Sůra: Černobílá znamení 
Obsáhlý článek – rozhovor s Jaroslavem Sůrou přinesl časopis 
Host z pera Břetislava Ditrycha. Na třech stranách odpovídá J. Sůra 
doplňovaný svou ženou Věrou na otázky ze svého života a grafické 
tvorby. In: Host. – Roč. 23, č. 7 (září 07), s. 103–105, 4 ilustr. a 1 foto.

Hlava plná melodií  
Galerie Efram Mikulov uvedla vernisáží 19. 10. 07 výstavu kreseb  
a grafik „Hlava plná melodií“ Františka Borovce.  
„Jeho celoživotním posláním, ale i koníčkem je grafický design v celé  
šíři užití. Při zběžné kontrole profesního zaujetí jsem zjistil, že v obdo- 
bí od roku 1989 do dnešního dne vytvořil 156 firemních a produkto- 
vých značek či logotypů, realizoval 12 samostatných výstav /.../ a při- 
tom nadále tvrdí, že ještě neřekl poslední slovo… /.../ Začínal spolu-
prací s českým i slovenským tiskem, kde publikoval své karikatury  
a ilustrace. Krátkou dobu věnoval tvorbě kulturního plakátu a výrazně 
se podílel na tvorbě seriálů pro děti a mládež ve studiích České tele- 
vize. /.../ Od realistických či mírně stylizovaných kreseb a portrétů 
postupně dospěl až k expresivnímu vyjadřování s minimální barev- 
ností. Klade důraz na emotivní stránku své grafiky, jde po výrazu,  
avšak i nadále je jeho tvorba spojena s virtuózním ovládáním řemes- 
la. Předkládané kombinované grafiky jsou tentokrát věnovány hudbě, 
melodiím, prožitkům. Nabízí motivy k přečtení, dovyprávění, či dialo-
gu pro ty čtenáře (diváky), kteří chtějí číst.“  
(Z textu Miroslava Dolejše k výstavě)

Melk Imboden  
v Lucernu 
Čestný člen SBB Mel-
chior Imboden vysta-
vuje ve švýcarském Lu-
cernu 7. 9.>31. 12. 07 
více než 120 portrétů 
světově známých desig- 
nérů, které zachytil  
svým objektivem za po- 
sledních 10 let. Výstava  
je představuje v souvis- 
losti s některým z jejich  
děl. Současně vyšla 
obdobně koncipovaná 
kniha „designersport-
raits“, kt. připravilo  
designstudio Hesign  
v Berlíně. Info – A: 
Kunstzone DY, DY Bu- 
siness Center Lucerne, 
Flankenbau Park 8,  
DY Platz 4, CH 6039 
Root Laengebold.

István Orosz získal  
Plakat Kunst Hof Rüttenscheid Prize 2007  
Plakáty jsou zrcadlem ducha doby a prostředníkem mezi všedností  
a uměním. Na tom je založena angažovanost Viktora Seroneita, který 
spolu s Feliksem Büttnerem Plakat Kunst Hof Rüttenscheid v roce  
1995 založil a od té doby jej zásobuje pravidelnými akcemi meziná- 
rodního umění plakátu a podporuje práci Deutsche Plakat Museum  
v Essenu. Inicioval světové soutěže plakátů na ochranu dětí „Kind- 

heit ist kein Kinderspiel“ (1997), 
„Children are the rhythm of the 
world“ (2001) a „Kinder trommeln 
für Essen“ (2002). Pořádají se tu 
různé kulturní programy a dvůr se 
stal centrem scény grafického de-
signu. O program PKHR se stará 
Viktor Seroneit a tým PKHR: Fe-
liks Büttner, Uwe Loesch a Ni-
klaus Troxler. Vrcholem je od ro-
ku 1998 každoroční udělování ce-
ny za grafický design a udělování 
ceny „Jazz Potts“ inovativnímu 
džezovému umělci, od roku 2004 
v Filharmonii Essen. 14. 9. 07 by-
la v divadle Grillo Theater v Es-
senu zahájena výstava „Plakate 
von István Orosz, Budapest“  

a 15. 9. 07 byla udělena čestnému členovi SBB Istvánu Oroszovi 
cena 10. Internationaler Plakat Kunst Hof Rüttenscheid Preis 2007. 
A: Plakat Kunst Hof Rüttenscheid PKHR, Annastr. 75, 45130 Essen, D 

Mermoz dnem i nocí 
Čestný člen SBB Gérard Mermoz (GB) zveřejnil 15. 10. 07 svoji per-
manentní výstavu HISTOIRES... a deník WORK IN PROGRESS, 
přístupné „dnem i nocí“ na http://histoires-museographies.blogspot.
com; Info – A: The Experimental House, 7, Bexfield Close, Allesley 
Village, Coventry CV5 9BG, GB

Václav Johanus vystavuje v Praze 
Další letošní výstava Václava Johanuse – kresby/grafika/ilustrace  
– je přístupná v Galerii Carpe diem, Jičínská 4, Praha 3 (metro Flóra),  
denně v termínu 1. 10.>3. 11. 07. Info – www.carpediempraha.cz 
Více v článku na s. 7.

Johanus – kresby/grafika/ilustrace 
Obrazovou publikaci z kreslířské a ilustrační tvorby letos jubilujícího 
autora vydala galerie Hrozen České Budějovice za podpory statutár- 
ního města Č. Budějovice. Texty Josef Kučera a Jan Bauer, 74 barev. 
a 69 čb ilustrací, 32 s.+ obálka, 295×185 mm. 

Vlevo – pozvánka výstavy „Designer Portraits Melchior Imboden“  
a plakát Gérarda Mermoze „Divadlo objektů“, který zaslal do akce 
SBB  „Divadlo svět“ až v den její vernisáže...
Nahoře – na fotu Armina Thiemera zleva oceněný István Orosz, Vik-
tor Seroneit (iniciátor), starostové Berlína a Essenu Klaus Wowereit 
a Norbert Kleine-Möllhoff při zahájení projektu Ruhr 2010 pod mo- 
ttem „Wir trommeln für Kinder – Bubnujeme pro děti“ v Plakat Kunst 
Hof Rüttenscheid 15. 9. 07 a dále pozvánka Viktora Seroneita na 
Plakat Kunst Hof Fest 2007.
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Vlevo –  v galerii Hrozen v Českých Budějovicích bylo „narváno“, 
takže pán v cylindru zůstal po celou dobu přede dveřmi, ostatně ce-
lou dobu kouřil a bůhví, co by ještě způsobil, kdyby si ve slunném 
počasí odložil kabát... / Václav Johanus se fotografuje nerad...  
(zleva Hana Bumbová, V. J., Petr Juřena a Jan Bauer, kteří na verni- 
sáži promluvili) ...ale dobře. / Vpravo – Kolegu V. J. přišel v Č. Budě- 
jovicích podpořit i náš významný člen Radomír Postl, v Praze napří- 
klad ilustrátor a grafik Václav Kabát (uprostřed) a karikaturista a gra-
fik Jiří Slíva (za ním). Vlevo je restaurátor P. Johanus (bratr V. J.), 
který se o náplň galerie Carpe diem stará, vpravo D. Johanus (syn 
V. J.) / Mistr po vernisáži předvedl, jak se hodlá uchovat v mysli 
svých příznivců i v případě, že by mu došly nápady nebo materiál na 
koláže a zbyly mu jen holé nůžky.
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Rozhovor Jana Rajlicha s prezidentem 
Icogrady Don Ryuan Changem
                                                   (dokončení ze str.  1)  
kace, které poskytly veřejnosti rozmanité možnosti. Tím je plakát, ač- 
koliv je stále hodnocen jako nejumělečtější vyjádření v grafickém de- 
signu, vystavován stálým výzvám k udržení svého vlivu na větší část 
společnosti. Účastnil jsem se jako porotce mnoha mezinárodních de- 
signérských soutěží a občas jsem pocítil zklamání z toho, že plakátu  
se nevěnuje aktivněji mladá generace designérů. Myslím, že katego- 
rie plakátu by měly být vedle kulturní a sociální tematiky rozšířeny  
a měly by zahrnout více podnikové komunikace, což by oslovilo širší 
okruh diváků a zároveň podnítilo kreativitu v propagaci výrobků a slu- 
žeb. Stejně jako všechny další discipliny designu se plakát musí roz-
vinout jako symbol citlivosti a musí objevovat společné zájmy součas- 
né epochy. Se stíranými hranicemi díky globalizaci navíc cítím, že je 
podstatné, že designéři plakátů pokračují v udržování původní tvůrčí 
vitality svých kultur. 
JR: Jaké budou novinky v Icogradě po Havaně? 
CH: Myslím, že není důležité, co nového bude spojováno s Icogra-
dou, ale spíše jak Rada bude reflektovat aspirace rostoucí členské 
základny a reálné potřeby profese grafického designéra. V uplynulých 
4 letech jsem získal v Radě mnoho zkušeností ve funkcích viceprezi-
denta a „prezidenta-elect“ a nabyl jsem hlubší pohled na mezinárod-
ní krajinu designu. Jako prezident chci vyvolat v Radě nové přístupy 
rozšířením tradičních akcí, jako jsou naše kongresy a týdny designu. 
Zamýšlíme zužitkovat on-line komunikace k zásobení našich členů 
více redakčními materiály o věcech designu, které ovlivňují naši pro-
fesi, a také vyzdvihnout nejlepší praktické příklady, které by pomohly 
designérským firmám a asociacím. Dále, protože se naše grafická 
profese integruje s jinými druhy komunikačních médií, Rada bude re-
definovat část terminologie, aby postihla specializace našich členů. 
Také budeme v dalších designérských oborech aktivně spolupracovat 
s našimi partnery, jako je ICSID (průmyslový design) a IFI (interiérová 
architektura), v rámci členství v IDA – International Design Alliance – 
v přípravě programů spolupráce tak, abychom zvýšili viditelnost a vý- 
znam designérů ve společnosti. 
JR: Máte nějaké zkušenosti s českým designem nebo s Brnem? 
CH: Mojí první zkušeností s českým uměním a designem byly ilustra- 
ce velkého umělce Art Nouveau Alfonse Muchy, jehož romantické 
práce byly pro mne lyrickou inspirací, když jsem studoval kresbu na 
univerzitě. Jsem také velký fanoušek české nové vlny ve filmu 60. let  
a pamatuji se, když jsem navštívil Expo 1970 v Ósace, na ohromný 
účinek filmů na obecenstvo v českém pavilonu. Co se týče designu,  
historie Icogrady běží současně s Bienále Brno – obě instituce se 
zrodily v roce 1963 a od té doby po léta udržovaly silné partnerské 
vztahy. Nedávno – v roce 2002 – se uskutečnil v Brně velmi úspěšný 
týden designu Icogrady na téma Identita a Brno se také stalo zároveň 
místem historického setkání tří sesterských organizací – Icograda,  
ICSID a IFI – které tu zasely semeno pro zformování International  
Design Alliance. Jsem už dlouho obdivovatel Bienále Brno a některý- 
mi pracemi jednotného vizuálního stylu jsem obesílal výstavu začát- 
kem 90. let. Doufám, že navštívím Brno během Bienále 2008, abych 
zažil bohatý odkaz kultury a designu u našich českých partnerů a in-
terakce jak se zavedenými, tak i s mladými designéry. 
JR: Děkuji Vám za rozhovor. 

Grafik Václav Johanus  
se již více než čtyřicet let věnuje grafice, knižní a novinové ilustraci  
a kreslenému humoru.  
Prvního října byla v pražské Galerii Carpe diem zahájena výstava 
grafika a ilustrátora Václava Johanuse, připravená k autorovu význam- 
nému životnímu jubileu (nar. 1947). Autor se věnuje grafice, knižní 
a novinové ilustraci a kreslenému humoru. V Carpe diem si mohou 
návštěvníci prohlédnout volnou a užitou grafiku, ilustrace časopisů, 
novin a knih – zejména pro děti.  
Výtvarnou dráhu zahájil Václav Johanus na přelomu 60. a 70. let 
přísně geometrickou kresbou v oblasti kresleného humoru. I přes 
úspornost výtvarného projevu dokázal vnést do kreseb hravost a hu-
mornou nebo groteskní zkratku s laskavou pointou. Tyto prvky cha-
rakterizují jeho tvorbu ve všech výtvarných disciplinách, kterým se 
věnuje: vlastní styl vyjádření přenesl postupně i do grafik – serigrafií  
a temper. Vícebarevné serigrafie jsou postaveny na přesném souti-
sku a sytá barevná  plocha podtrhuje geometričnost vyjádření.  
Od konce šedesátých let pravidelně spolupracuje s redakcemi novin 
a časopisů. Na začátku to byly například Květy, Stadión, Dikobraz, 
Mladý svět, Sluníčko, Jihočeská pravda nebo Učitelské noviny. Od 
devadesátých let kreslil pro Telegraf, Reportér a Škrt a Deníky Bohe-
mia. Od roku 1992 ilustroval Hospodářské noviny a časopisy Ekonom 
a Právní rádce pro vydavatelství Economia. Spolupracuje také s Jiho- 
českou univerzitou. 
V posledních letech získala větší prostor také technika koláže, která 
svými možnostmi doplňuje obvykle úspornou linku. Autor využívá  
i detailů a rastrů ze starých xylografických tisků. 
Václav Johanus je členem Asociace jihočeských výtvarníků a Sdru- 
žení Bienále Brno. Uspořádal přes 60 samostatných výstav a účastnil 
se více než stovky výstav společných. Za karikaturu, grafiku a hračky 
získal různá ocenění.  
Václav Johanus je srdcem Jihočech, výtvarný publicista Josef Kučera 
k tomu uvádí: „Jeho práce nesou pečeť kraje, ve kterém žije, ale jeho 
jihočešství není lokální. Vydává svědectví o tomto kusu Čech pro svět 
a přivádí svět sem do kraje. Je patriot, člověk, který z daného místa 
nejen těží, ale něco mu také přináší. Václav Johanus je mistr preciz-
nosti a detailu, dokáže být vtipným glosátorem i neúprosným kritikem. 
Z pozice tvůrce komična nebo výtvarné poezie přináší do našeho 
života úsměv, harmonii a řád.“   
Výstava v Carpe diem potrvá do 3. 11. 07. 

KVÍZ 
Najděte 
jeden rozdíl! 

(Řešení:  
rozdíl je v tom,  

že Václav 
 Johanus se  

od vernisáže  
k vernisáži  

nemění.)



Zprávy z Tchaj-wanu
Jan Rajlich ml. na Tchaj-wanu 
Předseda SBB Jan Rajlich ml. se 14.>19. 9. 07 dvěma přednáškami 
Orbis pictus zúčastnil mezinárodní designérské konference v Taichun- 
gu a Taipei, kterou organizovalo China Productivity Center Taipei. 
Zároveň byl členem mezinárodní poroty International Taiwan Poster  
Competition 2007 a přednášel na právě otevřené fakultě designu (Cre- 
ative Faculty) na Asia University v Taichungu. Byla to v krátké době 
druhá Rajlichova cesta na Tchaj-wan, odkud jsou i následující zprávy.

Projekt Grafický design ČR/Tchaj-wan aneb  
Trio of Poster 
V neděli 16. 9. 07 byla v Taichungu na Tchaj-wanu (asi 150 km jižně 
od hlavního města Taipei) slavnostně zahájena výstava českých, 
polských a tchajwanských plakátů pod názvem „Trio of Poster“, a to  
současně s výstavou vybraných 100 plakátů loňské soutěže Taiwan  
International Poster Design Award 2006 a výstavami plakátů laureátů 
TIPDA ‘06 Ronalda Curchoda (F) a Melchiora Imbodena (CH). 
Výstavu zahájil profesor Apex Lin a představitelé města Taichung, na 
vernisáži byla přítomna mezinárodní porota Taiwan International Pos-
ter Design Award 2007, zástupci tchajwanského ministerstva  
školství, grafičtí designéři – představitelé univerzit z Taichungu, Tai-
peie a Tainanu, ze zahraničí dále např. známý korejský grafik Kum 
Nam Baik, z Hongkongu Leslie Chan ad. Výstavu Trio of Poster spolu- 
organizovalo Sdružení Bienále Brno v projektu „Grafický design  
Tchaj-wan – Česká republika“ podpořeném Ministerstvem kultury ČR.  
Kurátorem byl Jan Rajlich ml., jeho text – úvod do katalogu „Český 
plakát 1993–2007 / 15 let“ – přetiskujeme níže. Podle zpráv od pořa- 
datelů výstava budí nečekaně dobrý ohlas v odborných a univerzit-
ních kruzích na Tchaj-wanu a je zájem o její reprízování na různých 
místech ostrova. Výstavu již v jejím průběhu také navštívil nejvyšší 
představitel ČR na Tchaj-wanu, vedoucí české obchodní a kulturní  
mise v Taipei Jaroslav Doleček, který vyjádřil pořadatelům své potě- 
šení a uznání za organizaci společné výstavy českých, polských  
a tchajwanských grafiků. Na výstavě se představuje 30 grafiků (10  
z každé země) po 6 plakátech. Tchajwanští grafici jako jeden ze 
šesti plakátů vystavují vždy i originální návrh plakátu na téma „Image 
of the Czech Republic“ (obraz/imidž České republiky). Reciproční 
výstava má být v pozměněné a pouze česko-tchajwanské podobě 
otevřena v roce 2008 také v Brně, a to v době konání 23. mezinárod-
ního bienále grafického designu Brno 2008. Sdružení Bienále Brno 
ji má naplánovanou v prostorách Brněnského kulturního centra na 
Radnické 4 v termínu 19. 6.>28. 8. 08. 

Český plakát 1993–2007 / 15 let
Česká republika vznikla v roce 1993 administrativním rozdělením 
Československa na dva státy – Česko a Slovensko.  
Český plakát má ovšem historii o 100 let starší – můžeme jmenovat 
např. Alfonse Muchu, rodáka z Ivančic u Brna, tvůrce ilustrativně- 
-dekorativního secesního plakátu. Významné byly osobnosti plaká-
tu 1. pol. 20. stol. z období art deco a funkcionalismu jako např. Edu-
ard Milén, František Süsser, Zdeněk Rossmann, František Zelenka, 
Ladislav Sutnar, Karel Teige ad. Po roce 1960 spolu se slavnou vl-
nou českého filmu se dařilo i plakátu: československý filmový plakát 
1960–1990 byl mezinárodně uznávaným pojmem sám o sobě. Jeho 
obrazový výraz navazoval na surrealismus, často užíval koláž a další 
malířské prostředky. Významnou úlohu v plakátové tvorbě sehrálo  
i Mezinárodní bienále grafického designu v Brně založené 1963, kde 
plakáty vzbuzovaly vždy velký zájem.  
Na současné výstavě uspořádané v rámci projektu Grafický design 
Tchaj-wan/Česká republika podpořeného Ministerstvem kultury ČR 
se představuje výběr českého plakátu deseti tvůrců z nového období 
– 15 let České republiky. Všichni autoři patří mezi nejvýznamnější 
tvůrce českého plakátu a jsou (mimo Karla Míška) členy naší profesní 
asociace grafického designu Sdružení Bienále Brno:  
Jan Rajlich st. (87) je zakladatelem Bienále Brno a v jeho tvorbě 
se po 60 let, kdy se plakátem zabývá, vystřídala řada postupů od 
malířského přes typografický mezinárodní styl až po současné kolá- 
žové a piktografické plakáty. 
Josef Flejšar (85) už 50 let používá jemu vlastní nezaměnitelnou 
techniku kresby injekčními jehlami, jeho expresivní kulturní plakáty 
získávají stále významná světová ocenění. 
Zdeněk Ziegler (75) patří mezi nejvýznamnější autory zmíněné zlaté 
éry českého filmového plakátu, který obohatil o pop-artové užití pís-
ma (tabulky apod.).
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Z vernisáže „Trio of poster“ v Taiwan Architecture, Design and Art  
Center v Taichungu (s. 8). Na prvním snímku jsou zleva grafici Michel  
Bouvet, J. R. ml., Chaz Maviyane-Davies, Apex Lin, Ronald Curchod,  
Shigeo Fukuda, místopředseda Rady pro kulturní záležitosti Ching- 
-Feng Hong, děkan Creative Faculty na Asia University Jun-Hong 
Chen, Kum Nam Baik, ředitelka Muzea plakátu ve Wilanówě Maria 
Kurpiková s manželem Tomaszem Pawlickim (za ní) a Leslie Chan.  
Dále – pohled do publika, v popředí zástupkyně ministerstva školství 
Evelyn Yu-Wen Chen a dva pohledy do expozice českých plakátů.

Radomír Postl (68) překvapuje neobvyklým výrazem svých diva-
delních a výstavních plakátů, kterého dosahuje speciální technikou 
kresby do fotografického negativu. 
Karel Míšek (62), žák slavného Henryka Tomaszewského (Polsko), 
aplikuje v českém prostředí expresivní kresebnou zkratku a v posled-
ních pracích i individuální řešení písma. 
Boris Mysliveček (59) se proslavil konceptuálními experimentálními, 
přitom výrazově jednoduchými divadelními a filosofickými plakáty  
Václav Houf (58) založil své plakáty na překvapivých námětech, kte-
ré zpracovává kresebnými kolážemi, v posledních letech i počítačově  
Jan Rajlich ml. (57) je typickým představitelem souladu plakátové  
a grafické tvorby, kde obrazovým východiskem je drobnokresba a ru-
kopisné neinformativní texty. 
Karel Aubrecht (51) svoje plakáty staví na nejlepší tradici české ty-
pografie (Oldřich Hlavsa, Jiří Rathouský) a pracuje s písmem jako se 
svébytným obrazovým materiálem. 
Jiří Světlík (43) se orientuje jako jeden z mála českých autorů 
výhradně zejména na angažovaný plakát, vybírá si a objevně graficky 
upozorňuje na palčivé problémy současného světa. 
Český plakát současnosti je tradičně nejvíce zaměřen na kulturu – 
výstavy, divadlo apod. a je v rukou starší a střední generace tvůrců, 
mladší se (mimo školní práce) spíše věnují byznysu bez vnitřní 
potřeby tvorby plakátu.   
Jan Rajlich ml., předseda Sdružení Bienále Brno, předseda OV 
Bienále Brno 1993–1998  
(text z katalogu výstavy „Trio of Poster“ na Tchaj-wanu)

Taiwan International Poster Design Award 2007 
Mezinárodní soutěže plakátu na Tchaj-wanu se v tomto roce zúčast- 
nili grafici ze 42 zemí 1 811 plakáty ve 3 kategoriích: humanitární pla- 
kát, komerční plakát a reklamní plakát. Mezinárodní porota doporu- 
čila organizátorům pro příště přehodnotit jednotlivé kategorie, protože 
rozdíl mezi kategoriemi B a C nebyl zřejmý a nakonec při práci jury  
byly tyto kategorie přehodnoceny jako B reklamní plakáty obchodní  
a C reklamní plakáty kulturní apod. a plakáty podle toho mezi katego-
riemi také přesunuty. Porota z uvedeného množství měla za úkol vy-
brat 135 plakátů na výstavu a udělit hlavní ceny a 3 ceny v každé ka-
tegorii a dále osobní cenu každého porotce jednomu plakátu. Poro-
ta se sešla v prostorách sportovní haly jedné z univerzit v Taichun-
gu ve složení Michel Bouvet F; Ronald Courchod F; Shigeo Fukuda 
J (předseda); Don Ryuan Chang KOR; Maria Kurpik PL; Apex Lin 
ROC; Chaz Maviyane-Davies USA/ZE; Jan Rajlich ml. CZ; Liu Kai  
ROC; Che-Fu Liao ROC a při dvoudenním jednání (17. a 18. 9. 07)  
udělila 22 cen: Grand Prix Mehdi Saeedi IRN, Ladies & Gentleman  
I Represent the New Symbol of Peace – Dámy a pánové, já předsta- 
vuji nový symbol míru. Černý havran s nápisy na křídlech (v íránšti- 
ně) jako válka, smrt, bolest, smutek zaujal většinu porotců na první 
pohled (viz repro na s. 1). Další ceny – Icograda Excellence Award 
Tomasz Kipka PL, Unification Makes Lack of Identity; Jagda Excellen- 
ce Award Paula Troxler CH, We Live on the Country Side; Katego-
rie A – humanitární plakáty: Zlatá med. Horng Jer Lin ROC, Save Me; 
Stříbrná m. Shiau Jia Shiou ROC, Emotional Barrier; Bronz. m. Timo  
Berry FIN, Freedom of Expression; Kat. B – komerční plakáty: Zlatá 
med. Kashimi Yano J, Hair Salon an’tico; Stříbrná m. Ming Lung Yu 
ROC, City Image – Banciao; Bronz. m. Milton Glaser USA, Pasta; 
Kat. C – reklamní plakáty: Zlatá med. Claude Kuhn CH, 43. Grand 
Prix de Berne; Stříbrná m. Mitsuo Katsui J, AGI-Japan 2006; Bronz. 
m. Bruno Monguzzi CH, Swiss Poster Art. Zvláštní ceny porotců 
obdrželi: Radovan Jenko SLO; Mu Han Huang PRC; Tai Keung Kan 
PRC-HK; Martin Woodtli CH; Jochen Fiedler D; Reza Abedini IRN; 
Stephan Walter CH; Dan Reisinger IL; Ebuseleme Gülen TRQ a Mil-
ton Glaser USA. Ze 7 přihlášených plakátů českých autorů byl na 
výstavu vybrán jediný plakát Karla Aubrechta k hurikánu Katrín... 
Jak už jsme uvedli v minulém čísle SBB 30, pro příště se počítá se 
změnou této každoroční soutěže na bienále plakátu.  
Info – Taiwan International Poster Design Award, Taipei, Taiwan;  
E: 1303@cpc.org.tw; http://96.cdip.org.tw/competition

Plocha tělocvičny na National Taichung Institute of Technology stači- 
la zhruba na čtvrtinu plakátů zaslaných na Taiwan International Pos-
ter Design Award 2007. Porota pracovala dvoukolově – první den 
vybírala plakáty pro postup do finále, další den ceny. Na spodním 
snímku je zachycen v popředí porotce Chaz Maviyane-Davies.
Oceněny byly také dva domácí plakáty – a to stříbrnými medailemi.  
V kat. A ji získal Shiau Jia Shiou (vlevo) a v kat. B Ming Lung Yu.  



10. výstava 10 plakátů k 10. výročí hudební skupiny Vrať se do hro-
bu právě probíhá v Galerii ČAK ve výlohách paláce Dunaj na Národ-
ní třídě v Praze. Autor – Jaroslav Pejčoch – je aktivním členem (ky-
taristou) tohoto hudebního tělesa. Výstava potrvá 4. 10.–15. 11. 07

JVS Kroměříž 
Jak informoval Český rozhlas Brno 23. 9. 07, také město Kroměříž 
vyhlásilo v létě soutěž na své „logo“. Zástupci města odůvodnili vy- 
psání soutěže tím, že městský erb není dostatečně marketingově 
rozlišitelný. Ze 76 přihlášených návrhů postoupilo 5 do finále...

Soutěž na JVS Olomouc 
Statutární město Olomouc vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na 
vytvoření jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka 
a logotyp pro město Olomouc. Značka i logotyp budou používány 
i samostatně a také ve spojení s heraldickým znakem Olomouce. 
Zájemce může vytvořit 1 až 5 návrhů. Rozsah: 1) značka města, 
2a) logotyp ze slovního označení Olomouc, 2b) logotyp ze slovního 
označení Statutární město Olomouc, 3) značka a logotyp ze slovního 
označení Olomouc, 4) logotyp ze slovního označení Statutární město 
Olomouc v kombinaci s heraldickým znakem města, 5) značka, logo-
typ ze slovního označení Olomouc a heraldický znak města. 
Soutěžní díla posoudí komise ve složení: Martin Novotný, primá-
tor města Olomouce; prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, předseda Typo 
Design Clubu; doc. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D., předseda Asociace 
užité grafiky; Mgr. Václav Houf, vedoucí Ateliéru grafického desig-
nu FaVU VUT Brno; prof. PhDr. Pavel Zatloukal, ředitel Muzea umění 
Olomouc; doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., vedoucí Katedry vý- 
tvarné výchovy na Pedagogické fakultě UP Olomouc a za instituce 
města dále RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D.,  
MUDr. Michael Fischer, Mgr. Barbora Králíková, Bc. Miroslav Petřík, 
Bc. Daniela Horňáková a Mgr. Josef Línek. Mezi náhradníky jsou 
např. ak. mal. Pavel Hrach, ak. mal. Karel Aubrecht, doc. PaedDr.  
Jiří Eliška, doc. Vladimír Havlík a další. Kritéria posuzování jsou: 
splnění požadavků dle zadání, originalita, celková výtvarná úroveň 
řešení, původnost soutěžní práce, jednoduchost a srozumitelnost, 
možnost zmenšení na velikost 15×15 mm, možnost využití pro po-
lygrafické zpracování i na označení trojrozměrných a reliéfních 
předmětů. 
Druhého kola soutěže se může zúčastnit pouze soutěžící, jehož ná- 
vrh byl vybrán komisí v prvním kole. Každému soutěžícímu, který po- 
stoupí a splní podmínky 2. kola, uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 
20 000 Kč, vítěz soutěže obdrží cenu ve výši 50 000 Kč. Vítězi vznik-
ne povinnost uzavřít s vyhlašovatelem licenční smlouvu dle zák. číslo 
121/2000 Sb. Zároveň s ním vyhlašovatel uzavře v souladu se záko-
nem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, smlouvu o dílo na vytvoření 
kompletního Manuálu JVS města Olomouce ve výši 300 000 Kč.  
Soutěž je veřejná neanonymní. Přihláška se soutěžním návrhem 
musí být v uzavřené obálce označené: „Veřejná soutěž č. 750 – ne- 
otvírat, JVS pro město Olomouc“ doručena do 31. 1. 08 do 12.00 h 
na A: Magistrát města Olomouce, kancelář primátora, Horní náměstí 
– radnice, 779 11 Olomouc; T: 585 513 470; F: 585 522 483;  
E: alena.vackarova@mmol.cz

Výstavy
CI. CZ – Firemní styl v České republice 1990–2007 
Ogilvy CID a CI.CZ ve spolupráci s Design centrem ČR a Českými 
centry pořádají putovní výstavu z české tvorby vizuálního stylu. Ta  
se koná v galeriích DC ČR Praha 18. 9.>26. 10. 07 a DC ČR Brno  
27. 11.>30. 12. 07 a bude poté přenesena do Českých center v růz- 
ných zemích. Info – www.cicz.eu.  
Pozn. red.: V názvu výstavy použitý termín „firemní styl“ byl již začát- 
kem 70. let, kdy vznikaly i u nás první práce v této oblasti (Prior, BVV, 
Glassexport aj.), odborníky zavržen jako nevhodný pro překlad anglic- 
kého pojmu „corporate identity“ – jednak by byl obdobou již tehdy po- 
užívaného ruského „firmennij stil“ (čemuž, pokud to šlo, bylo ctí se vy-
hnout) a jednak „firemní styl“ např. státu, města, školy, výstavy, spor-
tovní akce nebo divadla nemá adekvátní českou obsahovou konota-
ci. Jako nositele „firemního“ stylu si český čtenář představí toliko pod-
nik z oblasti výroby, služeb nebo obchodu. Proto byl preferován český 
název „podnikový styl“, který má mnohem širší konotace. Dále, a dá 
se říci že úspěšně, byl zaveden termín (jednotný, koordinovaný) vizu-
ální styl (JVS), který má svůj ekvivalent i v jiných jazycích. Je škoda, 
že autoři výstavy z reklamní sféry šíří opět – jak už se nedávno též 
stalo např. u Bienále Brno – nevhodný termín (ale takových špatných 
příkladů se najde v této oblasti více...).  

SBB 31  /   STRANA 10

.

Zprávy z ČR a SR
Soutěže
23. Bienále Brno 
Pořadatelé vyhlásili za podpory Mezinárodní rady organizací graf. 
designu (Icograda) další ročník nejstarší přehlídky graf. designu na 
světě (založeno 1963). 23. mezinárodní bienále graf. designu Brno 
2008, Grafický design, ilustrace a písmo v knihách, časopisech, no-
vinách a digitálních médiích se uskuteční v Moravské galerii v Brně 
17. 6.>19. 10. 08. Termín zaslání prací k výběru na Bienále je ten-
tokráte už 30. 11. 07. Podmínky účasti viz www.moravska-galerie.cz/
cs/bienale/23-mezinarodni-bienale-grafickeho-designu-brno-2008/
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Přečetli jsme:
Co doporučuje Václav Johanus, grafik, karikaturista  
(William Saroyan, Aleš Veselý, Daniel a Jiří Reynkovi.)  
Kdybych se vrátil v čase, byly by to povídky Odvážný mladý muž 
na létající hrazdě Williama Saroyana. Později jsem stejně zaujatě 
četl jeho vzpomínky O neumírání. Hodně mne zajímají knížky z výt-
varné oblasti, a tak bych doporučil Projdi tou hranou!, rozhovory se 
sochařem Alešem Veselým. Nadchl mě i knižní rozhovor s Danielem 
a Jiřím Reynkovými. S jejich otcem jsem si jako kluk vyměnil několik 
dopisů. In: Mladá fronta dnes, r. 18, č. 222 (22. 9. 2007), s. D/9.

Na neformální vernisáži výstavy o Hillmannovi a jeho filmovém pla- 
kátu (v německém prostředí poněkud výjimečné nekomerčním po-
jetím) zasvěceně a zaníceně hovořil pan Konstantin Korovin, který 
tentokráte pomohl sběrateli, galeristovi a obchodníkovi Pavlu Raj- 
čanovi se zapůjčením plakátů z majetku Národního muzea v Pozna-
ni. Na snímku zleva Konstantin Korovin, Pavel Rajčan, Zdeněk Zieg-
ler, Jiří Šalamoun; mimo záběr Bohuslav Holý a Karel Aubrecht.

Po vernisáži pozval zmíněné pány P. Rajčan do svého „království“, 
kde mimo jiné ukazoval prof. Zieglerovi soubor jeho plakátů a nabídl 
mu několik kousků, které už pan prof. ve svém soukromém archivu 
nemá. Z. Ziegler své plakáty občas komentoval a asi u dvou popřel 
své autorství, ačkoli tam tiskárny „vtipně“ vmontovaly jeho signaturu
Sbírka a sklad obsahuje úctyhodné množství filmových plakátů, 
přes-tože se Pavel Rajčan touto činností zabývá podle svých slov  
teprve dva roky...

E-mail & design – virtuální bienále 2007 
AUG-design pořádá první ročník mezinár. přehlídky výtvarného umě- 
ní a designu. Téma: E-MAIL SEX. Galerie: Altán Klamovka, Praha. 
Vernisáž: 31. 10. 07 v 18.00 (>25.11.07). Výstava bude prezentová-
na dále v Ústí n/L, Plzni a Bratislavě. Práce budou umístěny na www.
augdesign.cz/aktual/projekty.php

Hans Hillmann – Die Ausstellung 
Ve foyer kina Světozor v Praze je ke zhlédnutí další výstava filmo-
vých plakátů. Tentokráte se představuje v rámci festivalu německy 
mluvených filmů „Der Film“ německý grafik Hans Hillmann (nar. 
1925) svými plakáty ze sbírek Národního muzea v Poznani. Hill-
mann působící v Kasselu vytvořil na 130 filmových plakátů, jako např. 
Křižník Potěmkin či Rašómon, pamětníci Bienále Brno si ho pamatu-
jí i jako tvůrce JVS a ilustrátora. Byl dlouhodobě spolupracovníkem 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Od roku 1961 vyučoval grafiku na 
Akademii výtvarných umění v Kasselu. Svým nezaměnitelným sty-
lem a rafinovanou vizualizací filmových obsahů a principů dodnes 
ovlivňuje nastupující generace designérů. Roku 1992 mu Art Direc-
tors Club v New Yorku udělil za jeho ilustrace Zlatou medaili. Info 
– A: Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1; www.kinosvetozor.cz; 
www.derfim.cz
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To není Warhol 
Jeden z nejznámějších symbolů 2. pol.  
20. stol. – vypláznutý jazyk britských 
rockových rebelů Rolling Stones – 
vytvořil dnes 62letý designér John Pa-
sche krátce po absolvování Royal  
College of Art. Za týdenní práci na 
návrhu dostal 52 liber a v roce 1972 
dalších 200 liber. Symbol se poprvé 
objevil na přelepce desky Sticky Fin-
gers, jejíž obal navrhnul Andy Warhol, 
tak si všichni mysleli, že i jazyk je jeho 
práce... Viz Jana Záhorková: „Rolling 
Stones zaplatili za jazyk jen 50 liber“, 
In: Mladá fronta dnes, r. 18, č. 167  
(20. 7. 2007), s. B/1, B/2.

Olympiáda na Bílé hoře 
Praha musela změnit značku uchazeč- 
ského města na olympijské hry v roce  
2016. „Kontroloři“ Mezinárodního olym- 
pijského výboru v Lausanne sdělili, že 
letopočet nemůže být součástí zelené 
ratolesti. Pražské „logo“ vzešlo z ateli-
éru Edy Kauby a do konečné podoby  
je ladil s designérkou Lucií Steelovou.  
Šlo o první logo, které Kauba v životě 
vytvořil. „Někdy se zkrátka stane, že 
nevyhraje favorit, ale outsider,“ říkal, 
když jeho návrh zvítězil. Odmítavé re- 
akce ale poukazovaly na to, že letopo- 
čet je možné přečíst i odshora dolů: 
tedy 1620. „A mají snad Češi při olym- 
piádě dopadnout jako v bitvě na Bílé 
hoře?“ Viz (tm): „Praha musela změnit 
logo pro hry“ In: Právo 26. 9. 07.

Zprávy ze zahraničí
Soutěže – nové akce 
Award for Sustainability  
V SBB 30 na s. 9 jsme již podali první informaci o soutěži „07 Shrin-
kage Worldwide Award“. Jury: Christoph Eggenberger, Lui Galati,  
Stephanie von Fürstenberg, Bettina Schulz, Siamak G. Shahneshin  
a Kenneth Yeang. Uzávěrka: 19. 11. 07. Info – A: Press & Public  
Relation, Shahneshin Foundation (SF), P.O. Box 1211, CH-8700 Kus-
nacht-Zurich, Switzerland; T: +41-43-5400026; F: +41-43-5400027; 
www.shahneshinfoundation.org /news/pressroom.html

07 ADI Design Award 
Art Design Institute Čínské akademie umění v Hangzhou vypisuje me- 
zinár. cenu „ADI Design Award“ za díla z oblasti graf. designu vzniklá 
od ledna 07. Zahraniční účastníci jsou osvobozeni od poplatku a mo-
hou zaslat až 5 prací v kategoriích: 1. Design katalogu, knihy, 2. Pís-
mo, 3. Značka & logotyp / Podnikové tiskoviny, 4. Obaly, 5. Plakát,  
6. Inzerce v novinách a časopisech, 7. Reklamní akce, 8. Experimentál- 
ní práce. Termín obdržení přihlášek s pracemi 30. 11. 07. Ceny: 2× 
ADI Achievement Award, 6× ADI New Designer Award, 10× ADI New 
Star Award (pro studenty), 10× ADI Excellent Work ad. Ročenka s vy-
branými pracemi „07-ADI Graphic Design Annual“ vyjde v březnu 08,  
výstava se uskuteční v říjnu 08. Zájemci o účast informujte se podrob- 
něji o podmínkách na – A: ADI, No.1 Meiling South Road, Room 209 
Office Building, Vaton Yunqi Resort Hotel, 310008 Hangzhou, China; 
T: +86-0571-28927730; F: +86-0571-28927730; E: adiaward@126.
com; www.adiaward.superdesign.org; www.ad110.com/date/view.
asp?view_date=2007-11-30&I_ID=91

Soutěže – výsledky/výstavy 
Colorado International Invitational Poster Exhibition 
15. mezinárodní bienální výstava plakátů se odehrála v Clara Hatton  
Gallery v budově Visual Arts Building a v Curfman Gallery v Lory Stu-
dent Center na CSU (Coloradská státní univerzita) ve Fort Collins, 
USA, 14. 9.>19. 10. 07. Spolu s hlavní soutěžní výstavou 87 pozva- 
ných autorů z 31 zemí se uskutečnilo 6 doprovodných výstav, a to  
v Lincoln Center a na dalších místech Fort Collins. Z doprovodných 
výstav upozorňujeme na dvě dosud probíhající: „Graphic Responses“ 

je zvláštní on-line výstava grafických plakátových reakcí na problémy 
současného světa. „Music, Theatre and Dance Around the World“ je 
výstava vybraných divadelních plakátů z předchozích ročníků CIIPE  
(Lobby, University Center for the Arts, 7. 9.>8. 12. 07). Na CIIPE je  
zaveden prodejní systém, kdy autoři zasílají 2 plakáty po dvou výtis- 
cích, jeden zůstává ve sbírkách CSU a druhý je vystaven a nabídnut  
k prodeji (výtěžek pak přispívá k organizaci akce). International Pos-
ter Collection Gallery uchovává jednu kopii všech plakátů od 7. roční- 
ku CIIPE v roce 1991. Kolekce je umístěna ve speciálním sbírkovém 
oddělení knihovny Morgan Library. Všechny plakáty je možno také  
s příslušnou dokumentací k jejich autorům nalézt na webovém ar-
chivu knihovny. Jediným porotcem je vždy některý z vítězů minulého 
ročníku, tentokráte jím byl Fang Chen z Číny a jako letošní vítěze vy-
bral plakáty od Mehdi Saeediho IRN (viz repro na s. 1), Holgera Matt-
hiese D a Lannyho Sommese USA. Čestná uznání obdrželi Miro- 
slaw Adamczyk PL; Bae Sung-Ik KOR; Vladimir Chaika RUS; Lex 
Drewinski, D; Alexandra Knezevič BH; Cedomir Kostovic USA; Luba  
Lukova USA a Fynn Nygaard DK. Z členů SBB byli dále na CIIPE 
pozváni: Karel Aubrecht CZ; Subrata Bhowmick IND; Shigeo Fu-
kuda J; Melchior Imboden CH; Helmut Langer D; Uwe Loesch D; 
Joăo Machado P; Chaz Maviyane-Davies USA/ZE; Kazumasa Na-
gai J; Kari Piippo FIN; Jan Rajlich Jr. CZ; Vitaly Shostya UA; Feli-
pe Taborda BR; Niklaus Troxler CH; Gert Wunderlich D a Zdeněk 
Ziegler CZ. Všechny plakáty jsou reprodukovány v katalogu (116 s., 
222x220 mm), který vydala CIIPE, School of the Arts, Department of 
Art, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80523, USA.

Bienále divadelního plakátu Rzeszów  
11. Mezinár. bienále divadelního plakátu v polském Řešově se usku- 
teční v galerii Teatru im. W. Siemaszkowej. Diváci tu během listopa-
du a prosince 07 uvidí plakáty vydané v uplynulých dvou letech, které 
došly organizátorům do 1. 10. 07, a vybrala je porota ve složení: Wla-
dyslaw Serwatowski (předseda), Ramon Casale, Jianping He, Krzysz- 
tof Motyka (kurátor) a Christophe Zagrodzki. Bude též vydán katalog 
(cena 70 PLN, každý účastník jej ale obdrží zdarma). Info – A: Teatr 
im. W. Siemaszkowej, ul. Sokola 7/9, 35-010 Rzeszów, PL 

Informace ze světa designu
ADC Young Guns Live  
4. 10. 07 vystoupili James Victore a Chris Rubino na přednášce  
v cyklu Speaker Series organizované Art Directors Club N. York. Před- 
nášce předcházel krátký workshop Adobe CS3. Oba designéři nabí-
zeli „mladé zbraně“ – nová řešení při práci s klienty. Na ukázkách 
prací, které vytvářejí pro sebe, se snaží překonat kreativní hranice  
a inspirovat se tím i pro práci pro klienty. Zajímavost: vstupné bylo 20 
USD. Info – E: res@adcglobal.org; T: 212.643.1440 (Ann Schirripa)

Nový Board of Directors ADC 
Art Directors Club NY oznámil ADC Board of Directors 2007/08: Pre-
sident Paul Lavoie, VP Brian Collins, druhý VP Jeroen Bours, tajem- 
ník Chee Pearlman, pokladník Michael Donovan, asistent Steve 
Smith, dále 7 stávajících ředitelů a 6 nových ředitelů. 

Design Management Institute změnil adresu 
DMI se právě přestěhoval do nových prostor blíže centra Bostonu, 
kontakt – A: DMI, 101 Tremont St., Suite 300, Boston, MA 02108, 
USA T: 617-338-6380; F: 617-338-6570; E: dmistaff@dmi.org 

Icograda
Design/Culture: Icograda World Design Congress 2007 
Na světovém kongresu Icogrady v Havaně 22.>24. 10. 07 vystoupí 
23 řečníků (např. Wally Olins, světový expert na JVS) ze 14 zemí na 
témata Design a kulturní odlišnost, Design a městská identita, De-
sign pro rozvoj a Nové hranice: technologie, kyberkultura a socio-an-
tropologie. Kongresu předchází doprovodná pedagogická konferen-
ci (20.>21. 10. 07), kde hlavní projev přednese José Korn Bruzzone 
(Chile), bývalý prezident Icogrady (1995–1997). 

Icograda / La Habana General Assembly  
Kandidáti pro výkonnou radu Icograda 2007–09: Past President Mer-
vyn Kurlansky odchází, nahrazuje ho Jacques Lange, současný pre-
zident. Prezidentem Icogrady se automaticky stává nynější President  
Elect Don Ryun Chang (KOR). Generální tajemnice Lise Vejse Klinto-
vá (DK) a pokladník David Berman (CND) budou znovu kandidovat. 
Vice-prezidenti: 1. Veejay Archary (RSA) odstupuje, 2. Halim Chouei-
ry (Katar) bude znovu kandidovat, 3. Richard Grefé (USA) odstupuje, 
4. Russell Kennedy (AUS) musí odstoupit po 2 funkčních obdobích  
a kandiduje na prezidenta, 5. Ruth Klotzelová (BR) musí odstoupit  



po 2 funkčních obdobích. Kooptovaný člen výboru Omar Vulpinari (I)  
kandiduje na vice-prezidenta. Na další vice-prezidenty kandidují: Iva 
Babaja (CRO), David Gibson (USA), Mohammed Jogie (RSA) a Ming 
Wang (PRC), 22. valné shromáždění Icograda se uskuteční v El Pa-
lacio de Convenciones de La Habana (Kuba) 25.>26. 10. 07. Za SBB,  
AUG ani DC ČR se letos do Havany nikdo nevypravil... Kontakt: 
Michal J. Steckiw, Manager for Membership Services, Programs and 
Partnership Initiatives, Icograda, 455 Saint Antoine Ouest, Suite SS 
10 | Montreal, QC | H2Z 1J1 | Canada | www.icograda.org; T: +1-514 
4484949, x 230 | F: +1-514 4484948 | E: msteckiw@icograda.org; 
secretariat@icograda.org; www.havana.icograda.org

Školy – mladí designéři
Absolventi 2007 (dokončení)
• Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo n. 18,  814 37 
Bratislava, T: 421-2-54431176, 421-2-54431132; www.afad.sk; Kate- 
dra vizuálnej komunikácie, zoznam absolventov 2007 – ved.: doc. Pa- 
vel Choma, akademický maliar: zoznam absolventov 2007: Martin  
Mistrík, Bratislava; Robert Blaško, Bratislava; – ved.: Doc. Stanislav  
Stankoci, akademický maliar: Lívia Lörincová, Trnava; Zuzana Dimu- 
nová, Bratislava; – ved.: Mgr. art. Julo Nagy: Katarína Czikorová, Krem- 
nica; Mikola Latkovič, Čierna Hora; Alexis Blanco, Bratislava; Nenad 
Brankovič, Bratislava.
• Škola designu – súkromná stredná umelecká škola v Bratislave,  
Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava; T: +421-2-43410802, E: ssus@ 
ssus.sk, www.skoladesignu.sk. Odbor graf. design, ved: prof. Štefan 
Oslej: Xheraldina Demiri, Bratislava; Martina Huttová, Bratislava; Ve-
ronika Koniarová, Horné Hámre; Mária Kuželová, Bratislava; Maria- 
nna Máczová, Nová Dedinka; Lenka Maláchová, Bratislava; Lukáš 
Podhraďay, Bratislava; Milan Straka, Bratislava; Dominika Šedivá, Bor- 
ský Mikuláš; Miriama Vencelíková, Pata; Sabína Bánovská, Bratisla-
va; Marek Hrebík, Bratislava; Marek Jurčiak, Rimavská Sobota; De-
nisa Lukáčová, Púchov; Melita Múčková, Nová Dedinka; Adrián Slav-
kovský, Levice; Tibor Šimek, Skalica; Jana Korčeková, Bratislava; Re- 
náta Sedláková, Bratislava. Pomaturitné kvalifikačné štúdium – odbor 
graf. design, ved: prof. Hana Paukeje: Tomáš Benko, Bratislava; Eri-
ka Čúzová, Fiľakovo; Miroslav Hriň, Rimavská Sobota; Peter Machaj, 
Dolný Kubín; Eva Meštianková, Šamorín; Ivana Porubcová, Bratisla-
va; Soňa Przeczková, Bratislava; Zuzana Tolnaiová, Nitra; Tomáš Ze-
man, Bratislava. Pomaturitné špecializačné štúdium – odbor grafika 
vizuálnych komunikácií, ved: prof. Dušan Junek: Michal Hulman, Tr-
nava; Miloš Macháč, Bratislava; Peter Vido, Bratislava.

Výstava William Shakespeare Junior v galerii Paletka  
Plzeň 10. 9. 07 (ČTK) – V Plzni začala výstava studentských autor- 
ských divadelních plakátů na téma William Shakespeare, která vznik- 
la jako pilotní projekt spolupráce plzeňské a bratislavské střední umě- 
lecké školy. Jde o nultý ročník unikátního projektu, do něhož by se 
měli postupně zapojit i studenti grafických oborů středních a vysokých  
škol dalších zemí, jako je Polsko nebo Maďarsko. Smyslem mezinár.  
soutěže je otevřít komunikační prostor pro nejmladší generaci grafiků 
a zaměřit pozornost na nekomerční plakátovou tvorbu a divadelní 
umění, řekl ČTK autor projektu Jiří Světlík ze Soukromé střední 
uměleckoprůmyslové školy – Zámeček v Plzni (SSUPŠ).  
O ocenění Zlatý Yorik se v nultém ročníku utkalo 80 středoškoláků. 
Každý navrhl plakát na nějakou z Shakespearových her. Práce byla 
současně jejich klauzurní úlohou. Nikdo ze studentů nesměl při gra-
fické přípravě podkladu plakátu využít počítač. Mohl si zvolit kresbu,  
malbu, koláž a jiné klasické grafické techniky. „Tématem nebude vždy  
Shakespeare a divadlo. Oblastí kultury, na něž se dá v příštích roční- 
cích upřít pozornost, je mnoho. Například film, knihy,“ uvedl Světlík.  
Projekt by podle něj mohl pomoci českému plakátu. Zatímco dříve se 
u nás vytvářel plakát například na každý film, který se v kinech promí-
tal, dnes se na základě licence plakáty přebírají a jen se přeloží nad-
pisy, vysvětlil. Plakát prý potřebuje, podobně jako jinde v Evropě, no-
vý impuls. „Jde o specifickou grafickou disciplínu. Při jeho tvorbě 
musí být autor schopen ohromné zkratky a sdělnosti zároveň,“ dodal. 
Každé z vystavovaných děl studentů je originálem, na němž se pro- 
jevil rukopis autora. Jednoduchou kresbu vystihující známou větu 
„Království za koně!“ ze hry Jindřich III. při tvorbě návrhu volila Ane-
ta Zieglerová. Studentka SSUPŠ z Plzně za plakát získala hlavní ce-
nu Zlatého Yorika – plastiku, kterou navrhli její spolužáci z oboru 
kamenosochařství. „Chtěla jsem to postavit na něčem stěžejním, co 
lidé znají. Vybrala jsem si proto ze hry právě tuto větu a snažila se 
sdělení nějak zachytit,” uvedla.  

Partnerskou školou SSUPŠ Zámeček se při realizaci projektu stala  
SSUŠ Škola designu z Bratislavy. Přehlídka studentských prací byla  
v Plzni zahájena dnes – symbolicky v předvečer startu Mezinárodního  
festivalu Divadlo. Divadelní plakáty budou v galerii Paletka k vidění 
po celou dobu trvání festivalu.  
Eva Barborková snm

Studentský design 2007 
Slavnostní předávání cen soutěže Studentský design 2007 se usku- 
tečnilo 2. 10. 07 v prostoru ARTminus ve Veletržním paláci Národní 
galerie v Praze. Do soutěže se přihlásilo 163 autorů ze 14 středních  
a 9 vysokých škol se 192 soutěžními pracemi. 14 studentů si odneslo 
ocenění Dobrý studentský design – Radek Baroch (SPŠK Bechyně), 
Karel Čižmář (UTB Zlín), Daniel Gonzalez, Barbora Hrtáňová, Rudolf 
Jakubík, Věra Marešová (VŠUP Praha), Jaroslav Gereg (VUT Brno), 
Jakub Lekeš (FSI VUT Brno), Pavel Grygarčík (SŠPU Opava), Sergej 
Kuckir, Adam Kühnel (UJEP Ústí n/L), Jan Říčný (SŠUD Brno), Mar-
tina Šafránková a Markéta Večeřová (SUPŠT Brno) a 10 studentů 
ocenění Vynikající studentský design – Petr Bosák + Robert Jansa, 
Pavel Hrubý, Ondřej Tobola, Jaroslav Větvička (VŠUP Praha), Pavel  
Čoupek, Tomáš Říha (FSI VUT Brno), Kristina Píchová (SUPŠT Brno),  
Tereza Pízová (ZČU Plzeň) a Tomáš Vacek (UTB Zlín). Viktor Chale-
pa (VŠUP Praha) získal Národní cenu za studentský design. Premié-
rová výstava byla součástí akce Designblok 2.>7. 10. 07, reprízy bu-
dou otevřeny v Galerií Design centra ČR, Brno: 22. 10.>18. 11. 07  
a Praha: 7. 12. 07>leden 08. 

Design fest  
Design centrum ČR pořádá letos už 3. ročník nesoutěžní přehlídky 
filmů o designu „Design fest“. Bude se konat jako doprovodná akce  
v rámci výstavy Studentský design v galeriích DC ČR v Brně a v Pra- 
ze. K dispozici bude různý filmový materiál z ČR i ze zahraničí týka- 
jící se designu, architektury, umění atd. a uvedeny budou i filmy od  
studentů odborných škol i s přednáškami o příslušné škole, o práci  
jednotlivých studentů atd. Kontakt – Ing. Hana Hojovcová, DC ČR,  
T: 542211423, 542425929; E: hojovcova@designcentrum.cz

Krasavice inteligentní  
Dvě studentky FUUD UJEP – Kateřina Marková a Tereza Matyášková  
– strávily loňský rok na stáži v Portugalsku. Že se nenudily, o tom svěd- 
čí jejich zářijová výstava v pražské galerii Café Therapy ve Školské 
ulici. Výstava skončla 1. 10. 07. V jednom z průvodních textů o pro-
jektu napsal Kamil Fila: „Krasavice inteligentní představují minisérii  
turistických egopunkerských fotografií, které byly pořízeny v průběhu 
jejich studia v portugalském Portu přístrojem Hasselblade 501. Krasa- 
vice inteligentní narážejí na známé klišé turistických fotografií, u nichž 
velice často není příliš důležité, kde vlastně byly pořízeny, hlavně že 
na nich jsou vidět sami turisté. Namísto pamětihodností fotografie 
uchovávají vzpomínky na ono ,byla jsem tam‘. Ve spojení s modelin- 
govým fetišismem, který zaručuje jak stylizace fotografií, tak okázalý 
půvab aktérek, získává turistický fetiš nový rozměr.“ 

Ateliér Designu keramiky FUUD UJEP na Designbloku 
Ateliér Designu keramiky Fakulty užitého umění a designu Ústecké 
univerzity se prezentoval na 9. ročníku Designbloku dvěma expozice- 
mi. V Superstudiu Designbloku v Thámově ulici v Karlíně našli návštěv- 
níci jeho vizuální prezentaci s upoutávkou na výstavu designu por- 
celánu studentů a pedagogů ateliéru pod názvem „White Story“. 
Na výstavě mohli návštěvníci zhlédnout řadu exponátů oceněných ně- 
kterou z cen za design a exponáty, které byly pro kvalitu svého desig-
nu zařazeny do výroby. Mezi vystavenými exponáty byl prezentován  
i „čajový set do tmy“ Petra Koreckého. Za tento set získal na loňském 
Designbloku cenu Czech grand design – Objev roku 2007. Tento set 
zařadila do svého výrobního programu a. s. Český porcelán. Ateliér  
se od svého založení v roce 1993 orientuje na design keramiky v roz-
sahu od stolního předmětu až po stavební keramiku. Na základě stu- 
dijních výsledků ateliéru se v roce 2000 rozhodla a. s. Český porcelán  
zrekonstruovat objekt bývalé porcelánky v Dubí a pronajmout ji uni- 
verzitě za výhodných finančních podmínek pro studijní potřeby ateli-
éru. Tato velkorysá investice ve výši 32 mil. Kč byla největší soukro-
mou investicí do českého vysokého školství po roce1989.  
Vernisáž „White Story“ 3. 10. 07 uvedla PhDr. Helena Koenigsmarko-
vá, ředitelka UPM v Praze, v galerii Nová síň ve Voršilské ul. 3 v Pra-
ze. Grafickou prezentaci výstavy a její architektonické řešení připravili 
Mg.A. Miloš Nemec a Bc.A. Roman Šedina. Kurátorem výstavy byl  
doc. ak. soch. Pavel Jarkovský. Sponzoři výstavy jsou Český porce- 
lán a. s., FUUD, Ideal Standard s. r. o., Magistrát města Teplice, Re-
fracer a. s., Zátiší Catering Group a. s.
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Knihy – časopisy – web 
Kniha AGI o 800 stranách 
U příležitosti Amsterdam AGI Congress 2007 v září t. r. vyšla manželi 
Elly Bosovou & Ben Bosem 2 roky po koncepční, redakční i grafické 
stránce připravovaná kniha o histori AGI – Alliance graphique interna- 
tionale. Kniha zachycuje v tematických článcích, informacích o svých 
kongresech a dalších aktivitách a zejména na ilustrovaných medai- 
lonech svých členů historii oboru graf. design ve 2. polovině 20. stol. 
Z českých a slovenských členů AGI jsou tu zastoupeni Stanislav Ko- 
vář, Josef Flejšar, Jan Rajlich st. a Zdeněk Ziegler (chybějí Josef 
Svoboda a Jaroslav Sůra a také W. A. Schlosser a Vladislav Rosto-
ka, kteří z AGI vystoupili). Peter Biľak, který je členem AGI od r. 2006, 
je veden jako Holanďan. První den Amsterdam AGI Congress 2007 
spolu s prezentací knihy AGI zpřístupnila BNO, Nizozemská asociace 
designérů, na www.bno.nl/unknownland. Prvním knižním obchodem,  
kde byla kniha k dispozici, se stal International Booksellers Nijhof & 
Lee, Staalstraat 13a, 1011 JK Amsterdam, The Netherlands; F: +31-
206393294; E: nijlee@xs4al.nl; www.nijhoflee.nl.  
Elly & Ben Bos: AGI / Graphic Design Since 1950. London : Thames 
and Hudson, 2007, 1 943 barev. ilustrací, 800 str., 275×215 mm,  
ISBN 978-0-500-51342-2. Info – www.thamesandhudson.com.

Radana Lencová: Rozhovory o písmu rukopisném  
V Nakl. Svět, Praha 2007, vyšla zajímavá kniha o 152 stranách, která 
nahlíží do procesu tvorby a užití písma v ateliérech současných ze- 
jména pražských výtvarníků, tvůrců písma. Autorka rukopis vytvořila  
v rámci svého doktorského studia na VŠUP v Praze .

Vpravo obálka monografie Aleše Votavy od Vladislava Rostoky
Dole – Designér Michi L. Turner použil tentokráte na obálku The No-
se fotografii komiků bratří Marxových při ataku... The Nose by ale 
nebyl The Nose bez ilustrací Seymoura Chwasta, které tvoří podstat-
nou vizuální podobu časopisu – viz leporelová ilustrace dole 

The Nose 
Pozorným návštěvníkům 
„knižního“ Bienále Brno  
a dá se říci, že jeho pa- 
mětníkům, jistě The Nose  
(Nos) neunikl. Občasník, 
který vydává Steven Hel- 
ler v Push Pin Group, vy-
chází už řadu let. Art di-
rektorem a ilustrátorem  
je Seymour Chwast. Vy- 
šlo už 15 monotematic- 
kých čísel s těmito téma-
ty: 1. A Little Knowledge, 
2. Every Man A King, 3. 
Nasty Words, 4. Electric  
Follies, 5. Looking Good, 
6. The Food We Love, 
7. The Letter, 8. Fear, 9. 
Truth and Lies, 10. Light- 
er Side Of Hell, 11. Tricks,  
12. Dirty Loundry, 13. 
Hair a 14. The Wacky  
World of ISMs. Nejno- 
vější číslo 15, které vy- 

šlo v květnu 07, má téma War – Válka. V úvodníku S. Heller připomí- 
ná řadu citátů slavných osobností o válce, Norman Solomon v článku  
War in the Living Room (Válka v obýváku) se zabývá „televizními“  
válkami, je tu historický přehled významných válek (nechybí ani husit- 
ské), soupis všech významných násilností ve 20. století či bombových  
útoků v Iráku (pod názvem Car Removal in Iraq – Odstraňování aut  
v Iráku).  Info – E: thenose@pushpininc.com; www.pushpininc.com

Ilustrace Josefa Kremláčka 
Knihu Dušana Zbavitele: „O copatých mniších, šibalech a nevěrných 
manželkách, příběhy ze staré Indie“ ilustroval Josef Kremláček. Vy-
dal Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2007, 213 stran.

Monografia ako výnimočný čin 
V poslednom desaťročí sa na Slovensku vydalo viacero monografií  
umelcov. Výber vydavateľov bol vo viacerých prípadoch opodstatne- 
ný, v niektorých nepochopiteľný.  
Monografia je typom literárno-výtvarného diela, ktoré by malo na 
komplexnej profesionálnej úrovni mapovať tvorbu a dielo významnej 
osobnosti. Ak hovorím o komplexnosti, mám na mysli odborno-histo-
rickú, literárnu, faktograficko-dokumentačnú a ucelenú výtvarno-typo-
grafickú stránku knihy, ktorú by mal grafik-designér koncipovať v sú-
lade s charakterom diela prezentovanej osobnosti. Tým by sa nepo-
chybne každá monografia mohla stať originálnym, osobitným arte-
faktom. Z tohto pohľadu môžeme v slovenských pomeroch hovoriť 
skutočne len o mimoriadnych výnimkách a tie môžeme, bohužiaľ, 
spočítať na prstoch jednej ruky. Dôvod, prečo o tejto problematike 
píšem, je však paradoxne veľmi pozitívny. Práve v tomto roku vyšla  
v spolupráci Slovenskej národnej galérie a Vydavateľstva Slovart mo-
nografia významného, bohužiaľ predčasne zosnulého slovenského 
scénografa Aleša Votavu. 
Výnimočného umelca a osobnosti, ktorý sa stal už za svojho krátkeho  
života kultovým scénografom domácej divadelnej scény, s medziná- 
rodným ohlasom. O dôvode vydať monografiu práve tomuto umelco-
vi niet pochýb. Po predošlých prípadoch skôr vyvstávala otázka, či 
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International DMI Education Conference 
Design Thinking: New Challenges for Designers, Managers, and Or-
ganizations – mezinárodní pedagogická konference bude 14.>15. 4. 
08 v Paříži. Organizuje Design Management Institute (Thomas Lock-
wood) ve spolupráci s Lancaster University, ESSEC Business School  
a SDA Bocconi School of Management. Na tuto konferenci navazu-
je 12. Evropská mezinárodní konference design-managementu DMI 
(16.>18. 4. 08 v Paříži). Nejlepší přednášky budou publikovány v DMI 
Academic Journal. Abstrakt o 1 000 slovech zasílejte k výběru   
>7. 12. 07 na E: s.junginger@lancaster.ac.uk  

nepôjde o ďaľšiu zmarenú príležitosť , ktorých bolo už nemálo. Editor- 
ka monografie Dagmar Poláčková, spoluúčastní autori textov a autor  
koncepcie knihy a grafického designu Vladislav Rostoka dali spoloč- 
ným dielom jasnú a pre nás, čitateľov radostnú odpoveď: výnimočný 
autor – výnimočná monografia. Na prvý pohľad jednoduché a logic- 
ké. Čo všetko sa však skrýva za tak jednoznačným výsledkom? His- 
torička a teoretička umenia Dagmar Poláčková vo svojej hlavnej tex-
tovej i dokumentačno-faktografickej časti diela preukázala mimoriad- 
nu erudíciu v predmetnom odbore a predovšetkým hlbokú znalosť 
tvorby Aleša Votavu. To sa u uznávanej znalkyne slovenskej scéno- 
grafie, autorky súbornej výstavy A.V.  i spracovateľky Votavovej po- 
zostalosti dalo predpokladať, ale cit pre zvýznamnenie azda najcha- 
rakteristickejšej zložky Votavovovej tvorby – hru s detailom a jej po-
mocou vytvorenie metafory častokrát v podobe rébusu – dokumentu- 
je, že autorka prenikla k najhlbším koreňom výnimočnej kreativity  
umelca a pútavo ich odkryla čitateľovi. Ani to by však nestačilo k výni- 
močnosti tejto monografie. Poláčková si dobre uvedomila mnoho- 
strunnosť Votavovej kreativity, aj jeho mimoriadnu obľubu v profesio- 
nálnom kruhu umelcov vyplývajúcu z jeho nezištného kamarátstva. 
Preto oslovila a zapojila do tvorby monografie okruh Alešových ko-
legov, priateľov, a ich príspevkami sa jej podarilo vytvoriť neobyčajne 
autentický obraz človeka, ktorého výnimočnosť v rozhodujúcej miere  
pozostávala z prostej, ale stále vzácnejšej vlastnosti – ľudskosti. K sú- 
hrnu osobitej tvorivosti, človečenstva a bohatej faktografie z mnohý-
mi citáciami a škicami či poznámkami autora potrebovala Poláčková 
knižného tvorcu – grafika, ktorý by  jej predstavu a zámer v spoluprá-
ci s ňou pretlmočil do adekvátnej vizuálnej reči. Nepochybujem, že už 
pri prvých úvahách o monografii mala vo výbere grafického spolupra-
covníka jasno: Vladislav Rostoka patrí k vzácnym knižným tvorcom, 
ktorí tvorbu konceptu, zmysel a chápanie kontextu, prácu s detailom 
a precíznosť pri tvorbe až do najmenších podrobností ovládajú ako 
málokto. Ak sa podarí, že zámer autora monografie nájde rezonanciu 
v tvorcovi jej vizuálnej podoby, potom na báze vzájomnej dôvery a cit-
livej spolupráce oboch vzniká dielo komplexne výnimočné. 
Také, ktoré má odbornú kvalitu, súhru textu, informácií, detailov pre- 
tlmočenú v originálnom grafickom koncepte s citom pre typografiu  
a súlad použitých grafických prvkov od väzby až po tiráž. Monografia 
ALEŠ VOTAVA spĺňa tieto náročné kritériá, a preto patrí k najkrajším 
slovenským knihám posledných rokov. Je dobre, že to môžeme kon- 
štatovať. Je zle, že k tomu máme dôvod tak vzácne. Lebo nie je 
všetko monografia, čo sa blyští. Ak sa ale vyskytne, ako tá Votavova, 
Poláčkovej a Rostokova, potom svieti jedna radosť.   
Dušan Junek

Eva Kulová: Divadelní plakáty Jana Schmida 
Tak zní název jedné z kapitol (s. 234–247) knihy o divadelníkovi z Yp-
silonky Janu Schmidovi (nar. 14. 6. 1936 v Táboře), která vyšla k jeho 
loňské sedmdesátce. Reprodukováno je tu také 6 čb plakátů. Viz  
Jan Dvořák, Jaroslav Etlík, Bohumil Nuska a kol.: Jan Schmid. Reži- 
sér, principál, tvůrce slohu. – Praha : Pražská scéna, nakladatelství 
divadelní literatury, edice Režie, 336 s., 2006, ISBN 80-86102-45-9, 
299 Kč. Info – E: p.scena@email.cz; www.prazska-scena.cz

Vpravo dva z plakátů Jana Schmida

Konference – workshopy – akce
Výběr z designérských konferencí a akcí  
• Dutch Design Week 2007, Eindhoven, NL. 20.>27. 10. 07. Info – 
www.dutchdesignweek.nl 
• Sustainable Innovation 07, Farnham, Surrey, GB. 20.>30. 10. 07. 
Info – www.cfsd.org.uk/events/tspd12 
• DUX07 Conference on Designing for User Experience, Chicago, 
USA. 5.>7. 11. 07. Info – www.dux2007.org 
• China Wuxi International Industrial Design Expo, Wuxi City, PRC. 
10.>12. 11. 07. Info – www.china-id.cn/expo 
• Singapore Design Festival: Always a Better Way, 27. 11.>8. 12. 07, 
Info – www.designsingapore.org 
• Design with India, Bangalore, IND. 12.>13. 12. 07. Info – www.de-
signwithindia.com 
• Guangzhou Design Week 2007, Guangzhou, PRC. 29. 11.>4. 12. 07,  
Info – E: info@gzdesignweek.com; www.gzdesignweek.com  
• Design Korea 2007 International Conference. Seoul, KOR. 29 11.> 
6. 12. 07, Info – E: sujinism@kidp.or.kr; www.designkorea.or.kr 
• Conference Expo Ageing & Design Montreal 2008 Montreal, CND. 
6.> 8. 9. 08. Info – E: jbarratt@ifa-fiv.org; www.expoageing.com 
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Aktuálně
Komu pomůže zrušení Design centra ČR 
Ministr Martin Říman přes protesty větší části české (i zahraniční) od-
borné veřejnosti rozhodl o zrušení Design centra ČR k 31. 12. 07. Je 
tím jen potvrzeno, že s vládnoucí hloupostí a s ní spojenou arogancí  
se o odborných otázkách nedá diskutovat (o kuloárově šířených dů- 
vodech tohoto kroku raději pomlčme). Končí tak opravdu 17letá, po- 
tažmo 44letá tradice? Éra Design centra započala podle anglického  
vzoru v roce 1964 zřízením Rady výtvarné kultury výroby (CID – Coun- 
cil of Industrial design) a Střediska výtvarné kultury výroby, které  
postupně splynuly a v r. 1972 byly nahrazeny Institutem průmyslové- 
ho designu s pobočkami v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích. Na IPD  
v r. 1991 navázalo právě současné Design centrum ČR. Nynější zru- 
šení DC ČR bez adekvátní náhrady má i významné negativní konsek- 
vence pro Brno, neboť tím toto město „designu“ ztrácí jednu z ne- 
mnoha institucí celostátního dosahu. Z dosavadních poznatků může- 
me velmi vážně pochybovat o tom, že společnost Czech Trade, která 
má údajně převzít některé aktivity Design centra, je bude naplňovat  
v potřebné šíři, zainteresovanosti a nestrannosti, jak co se týče podpo- 
ry designu u českých výrobců, tak publikační činnosti, výstav a soutěží. 
-aji-

Prohlášení Design centra České republiky  
V pátek 19. října 2007 bylo pracovníkům Design centra České repub-
liky oznámeno z úst náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR Mgr.  
Luboše Vaňka zrušení organizace ke konci letošního roku. Následně 
v odpoledních hodinách byla na stránkách MPO zveřejněna informa- 
ce „Podpora designu má posílit export“.  
Odborní pracovníci DC ČR vyjadřují kategorický nesouhlas s postu-
pem MPO, které tento krok nepodrobilo slibované fundované odborné  
diskusi, v níž by bylo uspokojivě vysvětleno, jak stát hodlá zajistit péči  
o design v celém spektru jeho působení a z níž bylo vyloučeno jak De- 
sign centrum ČR, tak i odborné designérské asociace a renomovaní  
odborníci, včetně podnikatelské veřejnosti, která z činnosti DC ČR  
těží. Pracovníci rovněž vyjádřili nesouhlas s názorem, že škála činnos- 
tí, které DC ČR vykonává, není podle náměstka Vaňka primárně ori-
entována na průmyslový design, nýbrž je „příliš umělecky založená“, 
do čehož byla zahrnuta i celá široká oblast grafického designu.  
Na MPO tedy převážil názor, že řada současných činností DC ČR je 
nadbytečná a že je ministerstvo nebude podporovat. Jedná se však  
o aktivity, které jsou součástí designu, jsou s průmyslovým designem  
úzce spjaty a v dlouhodobém horizontu se podílejí na prosperitě firem. 
Zejména jde o soutěže a nezávislé a nestranné hodnocení designu, 
péči o studentský design, výstavní aktivity doma i v zahraničí, aktivní 
členství DC ČR v mezinárodních designérských organizacích BEDA, 
ICSID, IFI, ICOGRADA, publikační aktivity, vzdělávací a osvětovou 
práci a mnoho dalších činností. Tyto aktivity s meziresortním přesa- 
hem nevykonávala a v současnosti nevykonává žádná jiná instituce, 
firma, společnost nebo sdružení – kdo je však má vykonávat, z úst 
náměstka nezaznělo.  
Design centrum České republiky pracuje podle dlouhodobě stanove- 
ných zásad činnosti, které jsou vyjádřeny ve Zřizovací listině a Sta-
tutu organizace. Za celou dobu existence nebyl ze strany zřizovatele 
zaznamenán žádný zásadní názor, který by zpochybňoval jeho čin- 
nost a efektivitu. Návrhy na případné změny byly zřizovateli ze strany 
DC ČR navrhovány již před lety, leč nebyl o ně zájem. Od chvíle, kdy  
se letos na MPO objevily první zmínky o případné transformaci, při- 
tom DC ČR vyjadřovalo svoji připravenost k možným změnám a na- 
vrhlo řadu variantních koncepcí řešení.  

Kolega Jan Schicker, ač dosud není členem SBB, často obětavě 
pomáhá při přípravě pražských výstav, které SBB pořádá nebo 
spolupořádá. Nyní Schicker pilně pracuje ve své chalupě na Karlo-
varsku – připravuje vlastní výstavu plastik „dřeváků a kameňáků“.  
Ta bude zahájena mj. zpěvem Jany Koubkové v den autorových 
narozenin 20. 11. 07 v 17.00 h v Galerii-lapidáriu Nadace Český ba-
rok v Rámové ul. 6, Praha 1 (>1. 12. 07).

Jednostranný pohled na stávající komplexní činnost organizace pove-
de ve svém důsledku k tomu, že bude pohřbena dlouhodobá syste- 
matická pomoc podnikatelům, kdy kultivací designu dochází k posíle- 
ní konkurenceschopnosti české průmyslové produkce na vyspělých 
trzích. Ze strany zřizovatele se jedná o destruktivní krok, který ne- 
sporně bude mít negativní dopad na ekonomiku českých firem a který 
poškodí těžce nabyté renomé naší země ve vzdělaném designérském 
světě.  
Zaměstnanci Design centra České republiky, organizační složky státu

Jednou větou
Časopis Font 4/2007 přinesl zprávu o založení „Unie grafického desig-
nu“ 16 členy z českých grafických studií, kteří chtějí „řešit neutěšenou 
situaci na trhu grafického designu“ – více příště.

A možná je řešením volat o pomoc a ukazovat na zloděje, protože 
kdo ví, kdy se sám stanu obětí jeho či těch, kteří z jeho příkladu mo-
hou nabýt pocitu, že ukradnout komusi dlouho a těžce budovanou  
identitu je stejně snadné jako čmajznout v hypermarketu flašku fajno- 
vější kořalky.  
Není nás moc, kteří vykřikují a provokují nerozhodný dav, a dlužno 
dodat, že má aktivita nejde ruku v ruce s tím, koho chce podporovat. 
Nejde ale jen o něj, všichni jsme ohroženi mrzkými úmysly těch, kdo 
nemají na vlastní nápad. 
Pavel Beneš 
P. s. A kdo úplně nepochopil, komu a co vzkazuji, tomu je určen volný 
překlad anglického výkřiku v titulku: Milá zahrado, nepadělej se z to-
ho, jak jsi krásná!

Nepadělat se! 
Možná je lepší přejít na druhý chodník, když před sebou zahlédnu  
cosi, co mně připomíná práci známého kolegy, o čem ale vím, že to  
dělala neznámá nicka bez ambicí o vyjádření vlastního názoru a bez 
studu za poškození dobrého jména původního autora, vulgo celé 
branže. 
Možná je řešením tvářit se, že to není.  
Možná je řešením na všechno zapomenout, věřit, že spravedlnost do-
jde uplatnění i bez osobní intervence, a zpovzdálí sledovat advokát-
ní přestřelku aktérů.  
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