
Kalendář / nejdůležitější termíny
18. 9. > 10. 11. 09 – Prototype 3, typografie studentů 
FMK UTB Zlín / Brno – h. m. g. d. 56, Galerie HaDivadlo Brno
2. > 18. 10. 09 – Taiwan International Design Competition TW
>16. 10. 09 – uzávěrka GDC 09 Shenzhen CN
>16. 10. 09 – termín soutěže „K smrti s úsměvem“ Mexico MX
>21. 10. 09 – uzávěrka 3. virtuál. bienále AUG „Global Crisis“
21. 10. > 18. 12. 09 – Trienále plagátu Trnava SK
>22. 10. 09 – doručení plakátů na 12. Mezinár. bienále divadel-
ních plakátů Rzeszów PL (3. 11. 09>31. 1. 10)
24.>30. 10. 09 – XIN-Kongres Icograda Peking CN
13. 11. 09, 16 h – vernisáž Brnění aneb Pražák seš a v Pra-
hu se obrátíš (výstava Pavla Beneše) / Brno – h. m. g. d. 57, Ga-
lerie HaDivadlo Brno (> 5. 2. 10)
> 30. 11. 09 – možná uzávěrka příjmu exponátů na 24. Me-
zinár. bienále graf. designu Brno 2010
>1. 12. 09  – uzávěrka 11. Mezinár. trienále politického plakátu 
Mons 2010 BE
> 15. 12. 09 – uzávěrka 22. Mezinár. bienále plakátu Varšava
>31. 1. 10 –  uzávěrka Hong Kong Int. Poster Triennial 2010 
>30. 3. 10 – termín příjmu do soutěže Mladý obal 2010 

Příště: SBB 41 – redakční uzávěrka 31. 12. 09 

► Příloha SBB 39/40: členové SBB obdrží 2 katalogy: Pavel 
Beneš – „co nejmíň ale vesele“ a Prototype 3 

70. výročí Školy umění ve Zlíně
Prakticky bez povšimnutí médií uplynulo 70 let od otevření významné 
Školy umění ve Zlíně, která se stala východiskem českého designu, 
podobně jako německý Bauhaus v měřítku mezinárodním. Školu ini-
cioval továrník Jan A. Baťa ve snaze zajistit svým závodům dostatek 
kreativního potenciálu pro reklamu a design. První studenti nastoupili 
do výuky koncipované ředitelem školy architektem Františkem Kad-
lecem začátkem září 1939. V profesorském sboru figurovali tehdejší 
významní představitelé avantgardního výtvarného umění a architek-
tury, mj. Bohuslav Fuchs, František L. Gahura, Albert Kutal, Vincenc 
Makovský, Eduard Milén, Jan Vaněk, Richard Wiesner a další. Ze 
školy vyšlo během krátkého období 2. sv. války (jako soukromá škola 
nebyla nacisty uzavřena) několik ročníků absolventů, z nichž se velká 
řada uplatnila jako důležití představitelé československé výtvarné kul-
tury 2. poloviny 20. století. Po krátké poválečné epizodě byla Škola 
umění organizačně přesunuta do Uherského Hradiště. Na formo-
vání počátků českého průmyslového designu pak ve Zlíně navázal 
koncem 50. let jeden z absolventů ŠU designér prof. Zdeněk Kovář 
založením zlínské detašované katedry průmyslového designu VŠUP 
v Praze . 

9. valná hromada Sdružení Bienále Brno 
se uskutečnila 18. 9. 09 v Brně. Podrobnosti čtěte na straně 4.
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Nahoře jeden z ambigramů Oldřicha Pošmurného (aneb „číst i vzhů-
ru nohama...“), podrobnosti na str. 9  / Miloslav Fulín připravil knížku 
a výstavu ze svých „Písmovin...“, ukázka zde, více na str. 6



Výstavy SBB 
Vernisáž Ekoplakát v HaDi
Zahájení výstavy EKOPLAKÁT se uskutečnilo 23. 4. 09 v Galerii Ha-
Divadlo Brno. Vernisáž uvedl předseda SBB Jan Rajlich ml., výstavu 
pozdravil i náměstek primátora města Brna Mgr. Martin Ander a zaha-
jovací řeč kurátorky Trienále Ekoplagát Žilina Mgr. Dany Doricové, 
která se omluvila, přečetl Dušan Junek. Na výstavu bylo nakonec 
vybráno cca 45 plakátů (většina v originále, část v reprintu), katalog 
obdrželi členové SBB jako přílohu minulých zpráv SBB 37/38.
Zahajovací řeč výstavy Ekoplakát 
Vážení hostia!
Dovoľte mi, aby som vás pozdravila v mene organizátorov 11. med-
zinárodného trienále Ekoplagát i v mene svojom a rovnako úprimne 
vyjadrila radosť z toho, že môžeme v Brne znovu predstaviť naše po-
dujatie výberom 45 plagátov z kolekcie 11. trienále. Konalo sa minulý 
rok, kedy uplynulo 30 rokov od prvého podujatia v roku 1978. 
Vtedy bolo prvým takto tematicky orientovaným medzinárodným po-
dujatím na celom svete. Spoločne ho pripravili Správa Národného 
parku Malá Fatra vo Varíne a Považská galéria umenia v Žiline. Pod 
gesciou Ministerstva životného prostredia SR sú jeho usporiadateľmi 
doteraz. 
Od začiatku bolo cieľom trienále podporovať a predstavovať plagáto-
vú tvorbu zameranú na ochranu prírody a životného prostredia, napo- 
máhať výchove k ekologickému mysleniu. Ciele sa ani po rokoch ne- 
zmenili a sú stále aktuálne. Snáď môžeme povedať, ako to vidíme  
v plagátoch, že apelujú s väčším dôrazom na zodpovednosť a morál-
ku človeka. 
Stáročia bol človek považovaný za kráľa tvorstva a dnes už naozaj 
prichádza čas na zodpovednosť kráľa za svoju vládu a konanie. Voči 
prírode, voči všetkému živému a rovnako voči sebe samému. 
Dôsledky jeho konania sa stále zvyšujú a zanechávajú stopy, ktoré už 
cítime a vidíme. Ale sú aj stopy zatiaľ ticho ukryté, ktoré raz, pravde-
podobne nečakane a možno aj nezvratne, vystúpia na povrch. 
Kráľ nie je len jeden, sme ním všetci. Nielen tí, ktorí robia veľké roz-
hodnutia, ale každý z nás vo svojom dennom konaní, v rozhodovaní 
človeka konzumenta. 
Takto to cítia výtvarní umelci, ktorí o tom v ekoplagátoch hovoria už 
dávno. Svoju výtvarnú tvorbu spojili so spoločenským, morálnym a ľud- 
ským postojom, výpoveď sa im stala osobnou potrebou. Svedčí o tom 
fakt, že mnohí sú aj vydavateľmi svojich prác.
V súťažnej kolekcii 11. trienále vystavovalo celkom 47 autorov z 13 
krajín Európy, Ameriky a Ázie. Boli medzi nimi zrelé a svetovo význam- 
né osobnosti. Opakovane sa zúčastňujú trienále a v plagátoch priná- 
šajú ďalšie nové a aktuálne posolstvá. Tentoraz významnú časť trie- 
nále tvorili práce mladých ľudí s ich generačným pohľadom na svet  
i na formu a poslanie ekoplagátov. Na ich zapojenie priamo do ekolo-
gického diania a do života. A ekologické správanie uplatňujú priamo 
aj v tvorbe samotného plagátu.
V prevažnej miere všetci vystavujúci autori nevnímajú problém ekoló-
gie izolovane. Preto a nutne do ich plagátov vstúpila nielen ekológia, 
ale aj politické rozhodovanie, nielen prírodné katastrofy, ale aj vojny.
Všetky tieto spomínané vývojové zmeny sa odrazili aj v hodnotení 
medzinárodnej poroty trienále, ktorej predsedal doc. Ing. arch. Jan 
Rajlich, a v udelených oceneniach plagátov. 
Snaha priblížiť vám tieto tendencie bola hlavným cieľom výberu prác 
na dnešnú výstavu 45 plagátov EKOPLAKÁT, ktorá je 53. výstavou 
cyklu Brno – hlavné mesto grafického designu. 
A tu mi dovoľte vyjadriť osobné pocity. Pre nás, ako usporiadateľov 
trienále, bolo potešujúce, že po rokoch boli medzi tými, ktorým boli 
udelené ceny, aj mladí autori zo Slovenska.
Pravidelne sa opakujúce podujatia majú vo svojom vývoji ľahšie i ťaž- 
šie obdobia, spôsobené viacerými, často ekonomickými, okolnosťami.
Preto je vždy veľmi významná a dôležitá podpora priaznivcov a kole-
giálnych inštitúcií (k nim patrí Sdružení Bienále Brno), vďaka ktorým 
sa stretáme aj na dnešnej výstave u vás, v Galerii HaDivadlo, a poz-
dravujeme ňou Deň Země i sviatok grafického dizajnu. 
Dana Doricová

PROTOTYPE 3
Další výstavou cyklu (č. 56) Brno – hlavní město grafického designu 
jsou práce studentů ateliéru grafický design ze seminářů písmo a ty-
pografie 2007–2009 pod názvem Prototype. „Parkování“ písma a ty-
pografie probíhá v Galerii HaDivadla Brno 18. 9.>10. 11. 09. Vernisáž 
„P“ v pátek 18. 9. 09 uvedl doc. Jan Rajlich, předseda SBB, a vystou- 
pili na ní doc. Jiří Eliška, vedoucí ateliéru grafického designu FMK 
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FOTOREPORTÁŽ Z VERNISÁŽÍ V GALERII HADIVADLO BRNO: 
V horních dvou řadách 6 záběrů z výstavy Ekoplakát 23. 4. 09    
Zleva zahajují Jan Rajlich ml., Dušan Junek a náměstek brněnské- 
ho primátora Martin Ander / 2 fota z obou pater expozice / Mezi náv- 
štěvníky ředitel Centra experimentálního divadla Petr Oslzlý v hovo- 
ru s J. Rajlichem ml. / Jan Rajlich st., Věruna Melčáková-Juneková, 
D. Junek, František Borovec a J. Rajlich ml. (zleva) po vernisáži  
s katalogy / F. Borovec, Václav Houf a Václav Mekyska u baru...  
/// Spodní 2 řady: Prototype3, vernisáž 18. 9. 09  Úvod expozice 
/ Za barpultem Jiří Eliška a Lenka Baroňová, před pultem V. Houf / 
L. Baroňová mezi svými studenty při zahajovací řeči, J. Rajlich ml. 
přihlíží zleva a J. Eliška zprava / Záběr na návštěvníky, uprostřed 
Vítězslav Švalbach, v pozadí identifikovatelní F. Borovec s V. Mekys- 
kou a sedící odzadu Milan Kabát, V. Houf, Boris Mysliveček a v po- 
předí D. Junek a Radomír Postl / Sedící kolem čestného předsedy 
SBB J. Rajlicha st.: vlevo R. Postl a zády D. Junek a F. Borovec 
(Foto Anna Pecková /3/, Alena Rajlichová /1+1/ a J. Rajlich ml. /2+4/)  



UTB Zlín, a M. A. Lenka Baroňová, autorka výstavního projektu. Výsta- 
vu pořádají Sdružení Bienále Brno, Centrum experimentálního divad-
la – HaDivadlo Brno a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, s finanční podporou statutárního města Brna. 
(Pozn. red. – ukázky z vystavených prací najdete i v SBB 37/38.)
Z katalogu k výstavě Prototype 3, který dostávají členové SBB při- 
ložený k tomuto číslu zpráv SBB, citujeme níže dva texty:
• „Poměrně rozsáhlá výstava písma a typografie proběhla v březnu 
2009 v syrovém prostředí areálu bývalé továrny Svit ve Zlíně a bude 
dále putovat do Jablonce nad Nisou, Trenčína, polských Katovic a její  
část si dovolujeme nyní představit i zde v Brně. Ukazuje práce stu- 
dentů ateliéru grafický design FMK UTB ve Zlíně. Projekty vzniklé 
v rámci seminářů písma a typografie, posledních tří semestrů dvou 
akademických let vytvořili posluchači obou programů: bakalářského  
i magisterského. Předkládané projekty jsou založené na osobnostní  
kreativitě jednotlivých studentů s použitím písma nejen v jeho infor- 
mační úloze, ale i jako dekorativního artefaktu, prostředku experimentu,  
vtipu nebo tvořivé hry. Zařazena jsou např. témata: experimentální 
typografie, absolut typo, typografické novoročenky, písmo hledané 
v životním prostředí, typoerotika, kaligrafie a volný asociační projekt 
Sedmé nebe.“
M. A. Lenka Baroňová, odb. as. ateliéru grafický design
• „Ja som, milí páni, krásne dámy, decko z gympla. Mne písmo hovo- 
rilo kedysi tak málo, že by bola ostuda sa k tomu priznávať. Dneska  
je to už, chvalabohu, inak. Dneska už viem, že krása písma nespočí- 
va len v tom, že si do poznámok napíšem nadpis „Kapor obyčajný“ 
zeleným perom. Ale šak aj malým dievčencom sa včul stále opaku-
je, že šak krása neni dôležitá, že ich aj tak budú všetci zbožňuvať 
pre ich vnútro. A vnútro písma je, milí páni, krásne dámy, tiež velice 
dôležité. To sme si aj my velice dobre uvedomovali, keď sme trávili  
naše bezsenné noci majstruváním prác na túto parádnu výstavičku. 
My sme sa posnažili, aby bolo naše písmo krásne aj znútra aj zvon-
ku. Šak v dnešnej náročnej dobe, by hocijaký pazmek neobstál, to si 
šetci velice dobre uvedomujeme. Tak sme sa rozhodli, že jakože by 
sme mohli osviéžiť Vaše všedné dni. Aj dosť šlachetný název sme tej 
výstave vymysleli, že Prototype 3. Tú fintu si v tom hádam nájdete aj 
sami, šak ste určite velice študovaní. Tak už mi zostalo len šetkým 
Vám zaželat vela úspechov pri objavuvaní vonkajšej a vnútornej krá-
sy písma a velice príjemný zážitek.“
Mária Nerádová, 2. roč., ateliér grafický design
PROTOTYPE 3 – úvodní proslov Jiřího Elišky
Písmo a typografie – to je spojení stejné neodlučné jako avers a re- 
vers zlaté mince. Je kulturní fenomén, je to trvalý vztah, který umož- 
ňuje v kreacích grafiků inovativní realizace.
V ateliéru grafického designu na Fakultě multimediálních komunikací  
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně studují silné ročníky studentů, které  
učí M. A. Lenka Baroňová. Pro studenty je tvorba v oboru písma a ty-
pografie nalézáním nových vztahů, metafor, parafrází, citací a vlast-
ních interpretací a také otázkou profesionální prestiže, dokladem kre-
ativity a prostorem, ve kterém se umělecky a intelektuálně realizují.  
Studenti prezentují, jak zajímavé a variabilní možnosti práce s pís-
mem a textem jsou, když nalézají nezřídka velmi neobvyklá a odváž- 
ná řešení. A ukazují, že umí originálně rozvíjet znakový systém, který 
lidstvo používá už 5 000 let.
Na to, jak malá země Česko je, má velmi bohatou tradici skvělých 
písmařů a typografů, kteří stejně jako někteří naši geniální ilustrátoři 
světového významu (Trnka) nebo filmoví režiséři (Vláčil) či spisovate-
lé (Čapek) něčím velmi osobitým přispěli světové kultuře. K význam-
ným českým písmařům a typografům, jakými byli nebo jsou Preissig, 
Dyrynk, Kaláb, Muzika, Menhart, Hlavsa, Týfa, Rathouský, Solpe-
ra, Štorm, Švalbach a další, se někteří absolventi AGD FMK UTB ve 
Zlíně jistě časem přiřadí. 
J. E.

 
Příští výstava v HaDi: BRNĚNÍ
Pod názvem BRNĚNÍ aneb PRAŽÁK SEŠ A V PRAHU SE OBRÁTÍŠ 
(VÝSTAVA PAVLA BENEŠE) se v Galerii HaDivadlo Brno předvede 
největší český grafik Pavel Beneš (205 cm). Autora s jeho vtipnou  
a provokující tvorbou známe i v Brně již mnoho let z výstav mezinár. 
Bienále Brno i z výstav SBB, ale nyní půjde o jeho první samostatnou 
„šou“ v Brně – v rámci cyklu Brno – hlavní město grafického designu 
č. 57. Srdečně zveme všechny příznivce a členy SBB na vernisáž  
v pátek 13. 11. 09 v 16 hodin! Výstava potrvá do začátku února 2010. 
Kontakty na Galerii: CED-HaDivadlo, ALFA pasáž, Poštovská 8d, 
602 00 Brno, T: 542 216 870, E: hadi@hadivadlo.cz; www.hadivadlo.cz

SBB a Galerie HaDivadlo
(přetisk textu Jana Rajlicha z červnového Bulletinu HaDivadla Brno)
Když se HaDivadlo zjevilo před 4 lety v nově upravených prostorách 
bývalého kina Praha/Alfa, zely stěny předsálí ještě notně měsíců prázd- 
notou. Ale bylo tu SBB – Sdružení Bienále Brno – čili spolek 80 před- 
ních českých a slovenských grafiků-designérů..., a SBB zrovna hle-
dalo, kde vystavovat... A tak už v říjnu 2005 se v prostorách nové Ga- 
lerie HaDivadla zahajovala první výstava autorských plakátů (plzeň- 
ský Jiří Světlík: Divnej svět). Současný EKOPLAKÁT z mezinárodní- 
ho trienále plakátu v Žilině je zde už dvacátou expozicí. (SBB organi- 
zuje výstavy přes 15 let a jen cyklus výstav Brno – hlavní město graf. 
designu podporovaný městem Brnem již dospěl k počtu 54...) Pros-
tory divadelního foyer jsou, dá se říci, latentním exteriérem, lidé jimi 
procházejí, čekají tu, jsou naladěni na to, co je čeká v divadle, ale co  
je kolem, na stěnách, vnímají jenom spíše periferně. Proto grafický  
design a zejména plakát je pro takto zažívaný prostor přímo předur- 
čen a souzní s ním. Divák si všimne toho, co ho zaujme, a zbytek 
vnímá mimoděk. A tak zejména plakáty zde tvoří většinu výstavního 
programu SBB, ale s úspěchem se setkaly i ilustrace (Josef Kremlá- 
ček) či jiné formy grafiky, např. veleúspěšné novoročenky. V roce 
2007 diváci obdivovali i světovými grafiky moderně pojednané japon-
ské vějíře Marugame Uchiwa... HaDivadlo zažilo i dvě velké originální 
mezinárodní plakátové akce: Identita (2006) a Divadlo svět (2007). 
Po loňské atraktivní výstavě tchajwanského plakátu je na obzoru ob-
dobná výstava z Izraele a také z Íránu, připravuje se i expozice neob-
vyklých indických textilních kalendářů Subraty Bhowmicka.  
Pozornost bude věnována také grafickým školám: již v září se před- 
staví pod názvem Prototype zlínská Univerzita Tomáše Bati a ke slo-
vu časem přijde Ateliér grafického designu FaVU VUT Brno i plakáty 
z Ateliéru grafický design studentů průmyslového designu na Ústavu  
konstruování FSI VUT Brno ad. Nezapomíná se také na jubilující gra-
fiky – Dušan Junek z Bratislavy, brněnští Jiří Eliška a Václav Houf tu  
nedávno postupně oslavili kulatiny, a na řadu přijdou další... A jak 
dlouho bude ještě trvat symbióza SBB a Galerie HaDivadlo? Tak 
dlouho, jak to SBB i HaDi bude ještě bavit... 
Výstavní skupina SBB: František Borovec, Josef Bubeník, Jan Raj- 
lich ml., Brno, květen 2009   

9. valná hromada  
Sdružení Bienále Brno 
Na polovinu září, přesně 2 roky po minulé 8. valné hromadě SBB, 
byla do Brna svolána v souladu se stanovami SBB 9. valná hromada. 
To, co bylo na programu jednání, je stručně vyjádřeno v usnesení:
Usnesení 9. valné hromady Sdružení Bienále Brno, 
která se uskutečnila dne 18. 9. 2009 v Brně
1. Valná hromada souhlasí se zněním „Zprávy o činnosti SBB“
2. Valná hromada souhlasí se zněním „Revizní zprávy k hospodaření SBB“
3. Valná hromada souhlasí se změnou stanov SBB v paragrafu IV, 
odst. 3 (stanovení počtu členů řídícího výboru na devět členů, zrušení 
tajných voleb ŘV)
4. Valná hromada souhlasí s přijetím dvou nových kolektivních členů SBB:
- Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín
- Soukromá vyšší škola umění a reklamy s. r. o. („Orange Factory“), Praha
5. Valná hromada souhlasí se jmenováním ukrajinského grafika pro-
fesora Olega Veklenka čestným členem SBB
6. Valná hromada zvolila dle předneseného návrhu řídící výbor, 
náhradníky řídícího výboru a členy kontrolního a revizního výboru
7. Valná hromada žádá řídící výbor, aby nejpozději do konce roku 
2010 byla provedena prověrka členské základny SBB z hlediska 
plnění základní povinnosti členů – placení členských příspěvků. ---
V Brně dne 18. 9. 2009         9. VH SBB 
Potud usnesení, nové znění dotyčného odstavce stanov SBB zní:
3) Valná hromada musí být svolána řídícím výborem písemně (v pa- 
pírové či elektronické formě) nejméně 1× za dva roky. Posuzuje čin- 
nost SBB za uplynulé dva roky a vyjadřuje se k návrhům na další 
dvouleté období. Schvaluje a mění stanovy, určuje výši členského 
příspěvku. Volí 9členný řídící výbor s náhradníky dle potřeby a 3členný  
revizní orgán. Schvaluje hospodaření SBB. Jmenuje čestné členy. Val- 
ná hromada je způsobilá rozhodování za každého počtu přítomných 
členů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných.
Po 9. valné hromadě a navazující 1. schůzi Řídícího výboru SBB je 
personální složení orgánů SBB následující. Do řídícího výboru byli 
zvoleni 1. Karel Aubrecht, ak. mal. – místopředseda, 2. PhDr. Vlas-
ta Brímová – místopředsedkyně, 3. František Borovec, 4. Ing. arch.  
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Dušan Junek, 5. Dagmar Kučerová-Lanatová, ak. mal., 6. Václav Me-
kyska, 7. Boris Mysliveček – místopředseda, 8. Radomír Postl, ak. 
mal. – místopředseda, 9. doc. Ing. arch. Jan Rajlich – předseda, 
jako náhradníci řídícího výboru (s právem řádného zastoupení nepří- 
tomného člena ŘV) byli zvoleni 1. Pavel Beneš, ak. mal., 2. Mgr. Ja- 
na Čipáková, 3. Mgr. Václav Houf, 4. Zdeněk Světlík a v kontrolním 
a revizním výboru byli potvrzeni 1. doc. PaedDr. Jiří Eliška, 2. Hana 
Hudečková a 3. Ing. Josef Kubíček.

Členové SBB
Jubilea členů SBB říjen–prosinec 2009 
V této rubrice uvádíme naše členy, kteří dovrší v daném období  
50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... let  !!!  BLAHOPŘEJEME  !!!  
Hana Hudečková, 1. 11. – „70“ / Radomír Postl, 14. 11. – „70“ / 
Jan Solpera, 26. 12. – „70“ / 
BLAHOPŘEJEME  !!!  50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...  !!! 

Hele: Radomír Postl! 
Blížící se sedmdesátka Radka Postla je avizována výstavou „Hele 
jak vypadá grafikovo těkání...“. Vernisáž 6. 10. 09 v 17 h v Galerii 
Hrozen, Hroznová 22, České Budějovice (>24. 10. 09).

16. 6. 09 odpoledne se ve výlohách pražského Paláce Dunaj objevil 
tucet plakátů Pavla Beneše, aniž kdekoli v okolí bylo lze zahlédnout 
nezmary tohoto výstavního cyklu: Jiří Schicker lenošil na chalupě  
a Karel Aubrecht rekonvalescentoval po náhlém oslabení. Plakáty  
proto rozvěsil autor se svým synem, a tak od rána 17. června lze po-
chybovat o Einsteinově teorii, že E=mp3, nebo sledovat Komenského  
a jeho Coly hrou, případně se zamyslet nad skutečností, že koman- 
čům nevěřil už Vinnetou, a proto Bacha na ně! Nechybí oba Benešo- 
vy sny o 20. století, Pepovy holiny, ideální divadelní plakát nebo 
Tchai-WAN, iProud, uality či náročný kvíz o třech rozdílech. 
Autor výstavu – v duchu jeho výstavy předchozí, pojmenované conej- 
víc – nazval conejmíň alevesele. Plakáty jsou tu k vidění ještě i v září, 
a budete-li mít štěstí, možná zahlédnete i autora, který pod hrozbou 
odměny kterýmkoliv z vystavených plakátů vyzval diváky, aby ho – 
když už tak nemohli učinit při vernisáži, která zde nikdy nebývá – vy-
fotili a fotografie mu poslali. Katalog/plakát v úpravě Karla Aubrechta 
s 26 reprodukcemi a s texty „o sobě“ a „o něm“ obdrží členové SBB 
jako přílohu tohoto vydání SBB 39. Výstavu pořádají Asociace užité 
grafiky a grafického designu, Sdružení Bienále Brno, Česká advo-
kátní komora a autor Pavel Beneš na nároží Paláce Dunaj (Národní 
třída/Voršilská ulice) – Galerie ČAK.

Tato výloha vypadá nejprůhledněji (vlevo iProud, vpravo E=mp3)

Černý humor / L‘humor noir / the black Humor 
Mezinárodní výstavy současného surrealismu na téma černého hu-
moru se účastnili členové SBB Josef Bubeník a Josef Kremláček. 
Výstavu uspořádala surrealistická skupina Stir up, které jsou oba též 
členové, ve výstavní síni Jupiter clubu Velké Meziříčí 5.>23. 7. 09. 
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   Josef Kremláček, knižní ilus- 
   trace, volná tvorba
   Úvodním slovem PhDr. Václava Pajurka 
   byla zahájena vernisáž člena SBB ilus- 
   trátora Josefa Kremláčka – konala se  
   9. září v Horácké galerii. Výstava potrvá  
   do 8. 11. 09. A: Horácká gal., Vratislavo- 
             vo nám. 1, 592 31 Nové   
        Město na Moravě;  
        T: 566 654 211; 
         http://hg.nmnm.cz

Poroty, poroty a Dušan Junek
Svět kolem nás soutěží a není tomu jinak ani v oboru grafického de-
signu u našich nejbližších sousedů. Protože profesionální soutěže 
potřebují do svých porot odborníky a těch není nazbyt ani na Sloven- 
sku, jsou přední grafici-designéři vytíženi jak se patří. Tak byl v pos-
lední době taky Dušan Junek členem nebo předsedou v řadě domá-
cích nebo mezinárodních porot grafického designu a plakátu: V Ban- 
ské Bystrici bylo zorganizováno 1. Mezinárodní Bienále Logo, kde bylo  
ve Stredoslovenské galerii prezentováno téměř sto prací domácích 
i zahraničních autorů. Členy poroty kromě D. Junka byli Pavel Cho-
ma, Aleš Najbrt, Svetlana Body a Emil Drličiak. V Praze byla pod pat-
ronací AUG DESIGN zorganizována mezinárodní přehlídka umění  
a designu 2nd E-MAIL & DESIGN – VIRTUÁLNÍ BIENALE PRAHA, 
kde v mezinárodní jury byli Piotr Kunce PL, Dušan Junek SK, Tere- 
za Bredlerová CZ, Yasha Rozov IL a Petr Kubín CZ. Také na Sloven- 
sku se města snaží vytvářet svou novou identitu, proto se množí sou- 
těže na loga a corporate identity – do soutěže města Senica se sešlo 
více jak 170 návrhů a odborníci v porotě D. Junek (předseda), Milan 
Mikula a Adriena Pekárová (Slovenské centrum designu) měli z čeho 
vybírat. Rovněž Banská Bystrica vypsala soutěž na nové logo a cor-
porate identity města a do poroty si pozvala jako předsedu Dušana  
Junka, členy poroty byli Pavel Choma, Svetlana Body a Emil Drličiak.  
V červnu zasedla také výběrová porota 7. Mezinárodního trienále pla- 
kátu Trnava 2009, aby vybrala plakáty pro letošní přehlídku: Dušan 
Junek, Jozef Dóka, Agata Szydlowska PL, Pavol Rozložník, Zdeno  
Kolesár a Juraj Blaško. V listopadu bude v polském Rzeszówě ote- 
vřeno 12. Mędzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego a světovou 
produkci divadelních plakátů posledních dvou let bude hodnotit me- 
zinárodní porota ve složení Pekka Loiri FI, Dušan Junek SK, Thierry  
Sarfis FR, Karel Míšek CZ a Krzysztof Motyka PL. Frekvence porot  
a Dušana Junka je tedy značná, což je pozitivním signálem, že spo- 
lečnost a grafický design se vzájemně potřebují.
Aktívny Vladislav Rostoka
Slovenský grafik a typograf Vladislav Rostoka sa v priebehu roku 
2009 zúčastnil viacerých významných výstav a typo – grafických pro-
jektov. Bol pozvaný medzi 80 knižných designérov zo sveta na výsta-
vu We love Books!, ktorá sa uskutočnila vo Francii v rámci bienálové-
ho cyklu Mois du Graphisme Echirolles. Vystavených bolo vyše 500 
kníh doplnených foto a videodokumentáciou, ktorú pripravili autori na  
dve témy: moja osobná knižnica a kniha v mojom meste. Vystavovali  
známe tváre svetového designu: M. Abbasi IR, W. Jekker CH, U. Lo-
esch DE, H. Nakajima JP, P. Scher US, L. Sonnoli IT, D. Tartakover IL,  
Ahn Sang-Soo KR, Wang Xu CN… K výstave bol vydaný 498strano- 
vý katalóg z vyše 1 000 reprodukciami. V. Rostoka vystavoval tiež na 
8. stretnutí bienálového cyklu „Gnieznienske Spotkania z Plakatem“  
v Muzeu Poczatków Państwa Polskiego Gniezno. Na výstave ZOO- 
GRAFIKA bolo 350 plagátov so zvieracími motívmi z rokov 1896–2006  
zo zbierok Muzea Narodowego v Poznani napr. od autorov: S. Fuku- 
da, M. Glaser, Grapus, Y. Kamekura, C. Kuhn, H. Leupin, K. Nagai,  
U. G. Sato, I. Tanaka, T. Ungerer, A. Warhol atď. V rámci každoročné- 
ho festivalu Graphifest v Budapešti sa v tomto roku zúčastnil Rosto-
ka svojou tvorbou na výstave Myšlienka – znak – kniha. Pri prezentá-
cií slovenského divadelného plagátu boli vybrané Rostokove plagáty 
do kolekcií výstav „Čaj u pána senátora“ (slovenský divadelný plagát 
a scénografia generácie 1948) – Bratislava, Budapešť, Warszawa, 
Praha, Trnava a „Slovenský divadelný plagát 1950–2006” zo zbierky  
Divadelného ústavu Bratislava vystaveného v Kuala Lumpur MY. Vla- 
dislav Rostoka je autorom typo – grafickej tváre monografie a kataló- 

„Autoportrét“ 
Josefa 
Kremláčka



gu dvoch významných slovenských výtvarníčiek: grafičky a ilustrátor-
ky Kamily Štanclovej-Kállayovej a vedúcej osobnosti slovenskej 
textilnej tvorby Evy Cisárovej-Minárikovej. Okrem uvedených realizo-
vaných projektov pracuje Vladislav Rostoka na vizuálnej podobe pu-
blikácií o súčasnej slovenskej ilustrácii, ktoré budú súčasťou sloven-
skej prezentácie na medzinárodnem knižnom veľtrhu v Bologni. Auto-
rom výstavnej expozície Slovenska na tomto svetoznámom podujatí 
je grafik a designér Pavel Choma.
D. J.

Symbiont spustil nové webové stránky
Denisa Myšková a Ondřej Lím informovali v srpnu 09 o spuštění 
svých nových webových stránek. „Budeme rádi, pokud si najdete čas 
a stránky si prohlédnete. Zároveň s tím přecházíme na nové adresy, 
na kterých nás můžete kontaktovat...“; A: SYMBIONT, Hybernská 13, 
110 03 Praha 1; E: symbiont@symbiont.cz; www.symbiont.cz

Miloslav Fulín: Písmoviny a písmovinky
V květnu 09 byla vydána publikace člena SBB, knižního grafika-typo-
grafa Miloslava Fulína „Písmoviny a písmovinky“. Vydala ji s úvod-
ním slovem Pavly Loucké Alena Benadíková v nakladatelství Vestri 
Liberec (vestri@seznam.cz). Na 84 stranách formátu B4 33×24 cm 
obsahuje celkem 76 reprodukcí kreseb M. Fulína užívajících toliko 
písma jako sdělovacího prostředku (tématy jsou: motta z encyklo-
pedie, věčný příběh, novoročenky, symetrie ad.). V originálu jsou to 
tempery v původní velikosti 70×50 cm na výšku nebo na šířku. Autor 
o nich pro zprávy SBB napsal: 
„Začal jsem je kreslit počátkem jedenadvacátého století, když jsem 
skončil s aktivní profesionální činností designéra (převážně knižního 
grafika), když mě přestaly zajímat zakázky a rozprostřel se přede 
mnou čas důchodce. Čas, s kterým jsem si nevěděl rady. 
Podnětem pro tyto práce byl také výrok jednoho ilustrátora (v časo- 
pise Font), který prohlásil, že jenom písmem se nedá tolik vyjádřit 
jako kresbou. Jsem přesvědčený, že písmem se dá mnohdy povědět 
víc a účinněji než kresbou... 
Koncem roku 2007 jsem práce dokončil.“
Ze zmíněných originálů M. Fulína byla uspořádána výstava v Nové 
síni v Praze, 28. 7.>9. 8. 09.
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Z vernisáže „Písmovin a písmovinek“ M. Fulína v Nové síni v Praze 28. 7. 09, zleva manažerka galerie M. Poláková, autor Miloslav Fulín, teo- 
retik umění Bohuslav Holý a herec Naivního divadla Liberec Marek Sýkora, kteří výstavu zahájili / Vpravo dvě ukázky z Fulínovy tvorby



Phil Risbeck: Poster Art
40 plakátů Phila Risbecka od 60. let do současnosti poprvé předsta- 
vila 16. 7.>27. 8. 09 Emmanuel Gallery denverskému publiku (Colo- 
rado US). Phil Risbeck, čestný člen SBB, vystudoval na  Kansas Uni- 
versity a pracoval pro Herberta Bayera v Aspenu. Na Colorado State  
University ve Fort Collins poté vedl katedru umění a také učil grafický  
design, což činí až dodnes i po odchodu do důchodu před několika 
lety. V r. 1979 Ph. Risbeck spoluzaložil Colorado International Invita-
tional Poster Exhibition (CIIPE). Info – A: Emmanuel Gallery, Auraria 
Campus, Box 177, PO Box 173364, Denver, CO 80217-3364, US.

Kabum! Mix v Lahti
Jednou z doprovodných výstav 17. Bienále plakátu v Lahti FI byla 
výstava „Kabum! Mix“ v Historickém muzeu v Lahti, zahájená 29. 5. 09  
jejím autorem Felipem Tabordou BR. Výstava potrvá do 18. 10. 09. 
Info: www.lahdenmuseot.fi/main.php?id=560; www.felipetaborda.com.br/

Gérard Mermoz vy- 
stavuje v Oxfordu 
Čestný člen SBB Gérard 
Mermoz představil svůj 
konceptuální projekt „Ob-
jects in Performance…“  
v Pitt Rivers Museum, Ox-
ford GB, otevřeno >4. 10. 09.
Niklaus Troxler 
Vernisáží 22. 8. 09 byla 
na radnici ve Willisau CH 
zpřístupněna podle slov 
autora Niklause Troxlera 
(čestného člena SBB) jeho 
poslední výstava v rámci  
Jazz Festivalu ve Willi- 
sau (Troxlerově bydlišti), 
na které představil průřez 
ze své tvorby plakátů  
a uměleckých tisků – „Jazz 
im Bild“ (>30. 8. 09).
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Jozef Haščák: Vizuálne štruktúry 
Výstavu z tvorby člena SBB grafika doc. Jozefa Haščáka v Galérii 
Bašta poriada Východoslov. múzeum v Košiciach, 24. 9.>15. 10. 09.

Kari Piippo (30 let = 60 plakátů) 
Úvodem Istvána Orosze, profesora Západomaďarské univerzity, byla  
v Pécsi HU otevřena výstava k 30 letům tvorby plakátů finského pla- 
kátisty Kari Piippa (nar. 1945), který žije a pracuje v Mikkeli FI. Po 
studiích graf. designu na uměleckoprůmyslové škole v Helsinkách se 
specializoval na ilustraci a plakát. Byl profesorem na University of Art  
and Design in Helsinki (1989–1997) a prezidentem Helsinki Poster  
Biennial (1994–1998). Kari Piippo je členem AGI – Alliance Graphi- 
que International a také čestným členem SBB. Více než 10 let má ve  
Finsku status „státního umělce“ (jeho režie je placena státem ze stát-
ního rozpočtu a to včetně cestovného apod.). Za plakáty získal desít-
ky cen, v Brně obdržel mj. cenu Prezidenta Bienále Brno (1994). Do 
Pécse byl pozván jako vítěz loňské soutěže Posters/Plakatok Interna-
tional Competition v Pécsi. Na výstavě v Pécs Little Gallery byl repre-
zentován výběrem 60 plakátů, 31. 7.>23. 8. 09.

Zprávy z ČR a SR
Soutěže
24. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010 
Aneb Plakát, firemní, informační a reklamní grafika. Výstava 24. Bie- 
nále Brno se má konat 22. 6.>24. 10. 10. Pořadatelé oznámili (na 
webu), že podmínky účastí zveřejní, tak jak je obvyklé, během léta 09,  
dosud se však tak nestalo. U minulého ročníku Bienále byla uzávěrka 
přihlášek a příjmu exponátů již 30. 11., proto sledujte web hlavního 
pořadatele Moravské galerie v Brně: www.moravska-galerie.cz/.

E-mailová soutěž na téma globální krize
AUG DESIGN pořádá třetí ročník mezinárodní přehlídky výtvarného  
umění a designu: 3rd E-Mail & Design – Virtuální bienále Praha 2009 
na téma: Global Crisis. Toto téma je možné pojmout velmi široce po- 
čínaje globální kulturou až po globální ekonomickou krizi. Zaslané 
práce budou vyhodnoceny ve dvou kategoriích: profesionální umělci/
designéři a studenti vysokých škol. Udělena bude jedna Grand prix  
a zlatá, stříbrná a bronzová medaile v každé kat. Projekty zasílejte  
e-mailem ve formátu A4, černá kresba, 150 dpi, pdf do 21. 10. 09  
na A: augdesign@email.cz/ Práce musí být kvůli identifikaci označeny 
na pravé straně jménem autora nebo e-mailovou adresou, rokem  
a zemí vzniku, studentské práce i názvem školy. Práce budou umís- 
těny na stránkách www.augdesign.cz/aktual/projekty.php. Organizač- 
ní výbor výstavy: Karel Míšek CZ – předseda, Karel Aubrecht CZ, 
Pavel Beneš CZ, Jan Hora CZ a Piotr Kunce PL. Mezinárodní porota:  
Lech Majewski PL – předseda, Finn Nygaard DK, Majid Abbasi IR, 
Vladimir Chaika RU, Radomír Postl CZ. Vernisáž 3. 11. 09 v 18 h, 
výstava potrvá do 29. 11. 09, Galerie: Altán Klamovka, Praha; info – 
www.augdesign.cz/aktual/altan_klamovka.htm

Výstavy
Návraty Komety: Český komiks 1989>2009
V roce 2007 v Brně vznikla putovní přehlídka Generace nula, která 
představila tvorbu nejmladšího pokolení domácích komiksových tvůr- 
ců. Přirozeným pokračováním tohoto projektu je výstava Návraty Ko- 
mety, jež si klade za cíl zrekapitulovat aktivity komiksových kreslířů  
o jednu generaci starších. Jejich nástup na scénu byl uměle pozdržen  
kvůli averzi socialistického režimu vůči komiksu, a tak dostali příleži- 
tost teprve po pádu komunismu. Následné společenské a především 
ekonomické změny však bohužel přinesly rychlý konec spontánního 
komiksového boomu a většina autorů z této vlny se pod tlakem okol- 
ností začala věnovat jiným aktivitám. Proto tito tvůrci zůstávají neprá- 
vem opomenuti a výstava splácí letitý dluh. Název Návraty Komety se  
symbolicky hlásí ke komiksovému časopisu Kometa, který začal vychá- 
zet v dubnu 1989. A ačkoli Kometa zazářila pouze krátce, představo- 
vala důležitou platformu pro domácí autory. V době své největší slávy 
dosahovala nákladu okolo 300 000 kusů (o jakém si dnes může ne-
chat zdát i většina deníků) a její vliv na generaci dnešních třicátníků 
je proto neoddiskutovatelný. Současně s Kometou navíc vzniklo (i za-
niklo) několik dalších podobných periodik a nastupující autoři krátce 
našli širší zázemí také v časopisech pro mládež.
Výstava Návraty Komety se nestala jen historickým exkurzem. Má 
ambici srovnat minulé a současné období vzmachu a ukázat, jak se 
český komiks za posledních dvacet let proměnil. Proto byla společně 
s díly dnešních padesátníků a čtyřicátníků představena i díla autorů, 

Nahoře aktuální výstava Felixe Tabordy v Lahti / Uprostřed objekty  
Gérarda Mermoze v Oxfordu / Troxlerův výstavní plakát, 2009



kteří jsou teprve na prahu své kariéry. Z autorů starší generace jsou 
zastoupeni Bohumil Fencl, Bohumír Gemrot, Vladimír Hanuš, Lubo- 
mír Hlavsa, Jan Patrik Krásný, Lucie Lomová, Libor Páv, Miroslav 
Schönberg, Vladimír Tučapský a Karel Zeman. Z mladších Michal 
Bednář, Jan Gemrot, Jiří Grus, Tomáš Chlud, Štěpán Kopřiva, Tomáš 
Kučerovský, Ján Lastomírsky, Nikkarin, Vladimír Strejček, Václav 
Šlajch a Jiří Zimčík. Výstava by měla být putovní. Autor projektu a ku 
rátor výstavy: Tomáš Prokůpek. 21. 4.–2. 6. 09. Info – A: Galerie 
U Dobrého pastýře, Radnická 4, Brno; www.bkc.cz

Karel Teige a knižní kultura 
V rámci roku 2009 zaměřeného na knižní kulturu představilo Muzeum 
umění Olomouc typografickou tvorbu přední osobnosti české mezivá- 
lečné avantgardy Karla Teigeho (1900–1951). Autor, známý přede- 
vším jako teoretik moderní architektury, neproslul na poli moderní vi-
zuální kultury jen jako autor nově pojatých obálek, nýbrž i jako tvůrce 
osobitých surrealistických koláží a tzv. dekalků. Výstava byla na jaře 
otevřena v Olomouci ( 23. 4.>21. 6. 09, Muzeum umění Olomouc, De- 
nisova 47; T: +420 585 514 111; www.olmuart.cz; E: info@olmuart.cz) 
a nyní je ke zhlédnutí v Praze v Domě U Zlatého prstenu: 
Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie
„Výstava v Galerii hlavního města Prahy umožňuje nahlédnout v chro- 
nologickém sledu do všech vrstev Teigovy typografické tvorby a zá- 
měrně se vymyká zavedenému způsobu prezentace knih. Speciální 
instalaci pro Dům U Zlatého prstenu navrhl mladý umělec Zbyněk 
Baladrán, finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého,“ řekl Karel Srp, 
šéfkurátor Galerie hl. města Prahy  
a kurátor výstavy. 
Ke Karlu Teigovi, vůdčí osobnosti čes- 
ké meziválečné avantgardy, se dnes 
právem zaměřuje pozornost nejen  
u nás, ale také ve světě, zejména 
ve Spojených státech, protože jeho 
práce měla mezinárodní úroveň, cha- 
rakter i dosah. „Již v roce 1994 jsme 
v Galerii hl. města Prahy připravili 
Teigovu retrospektivu. Současná 
výstava však nabízí blízký pohled 
na uměleckou oblast, jíž se Teige 
soustavně věnoval po celý život – na 
typografii. Přestože ji profesionálně 
nestudoval, stala se pro něj hlavním 
výrazovým prostředkem, jehož prostřednictvím uskutečňoval své po-
krokové programové představy, “ řekl Karel Srp.
Jak dále uvedla PhDr. Lenka Bydžovská, autorka koncepce výstavy,  
Teige, zprvu navazující na kuboexpresionismus, záhy odmítl pokračo- 
vat v moderní tradici, rozvíjené po prvé světové válce uměleckou sku-
pinou Tvrdošíjní, a podobně jako mnoho jeho vrstevníků v Rusku, Ma- 
ďarsku, Polsku a Německu se jednoznačně přiklonil k purismu a kon- 
struktivismu. Zásady „moderního typo“ promýšlel a prosazoval teore- 
ticky a zároveň se stal jejich průkopníkem ve vlastní typografické  
tvorbě. Jeho prvý významný zásah do podoby soudobé knihy před- 
stavovala úprava generačního sborníku Devětsil (1922), na níž pra- 
coval společně s Jaroslavem Seifertem. Znamenala krajní zobčanště- 
ní typografické úpravy, do níž pronikly podněty z vnějšího každoden- 
ního spotřebního světa, uskutečňované pod heslem užitkovosti a bez- 
prostřední smyslové srozumitelnosti. Typografie měla splynout s jízd- 
ním řádem, vlakovou a lodní signalizací, s Morseovou abecedou. 
Byla zbavena všeho přebytečného a ornamentálního. Ilustrativní  
kresby byly nahrazeny fotografiemi. Teige, podílející se rovněž na foto- 
montážní obálce ke druhému generačnímu sborníku Život 2 (1922), 
se zaměřil především na provokativní a hravé úpravy devětsilských 
básnických sbírek (např. Pantomima Vítězslava Nezvala, 1924, Na 
vlnách TSF Jaroslava Seiferta, 1925), včetně přímé tvorby typogra-
fických básní. V pro-slulém samostatném vydání Abecedy Vítězslava 
Nezvala (1926) typograficky zhodnotil taneční pojetí jednotlivých pís-
men v provedení Milči Mayerové. 
Teige, který ve dvacátých letech utvořil dočasnou dvojici s Otakarem  
Mrkvičkou, pracoval pro přední levicová nakladatelství. Hlavního po-
mocníka v prosazování svých plánů nalezl v Janu Fromkovi, který  
v roce 1925 založil nakladatelství Odeon. Teige navrhl nejen naklada- 
telskou značku Odeonu, ale do značné míry určoval jeho program  
i jeho podobu. Fromek Teigovi umožnil vydávání zásadního mezivá- 
lečného časopisu ReD (Revue Devětsilu), jejichž třiceti sešitům vtiskl 
Teige v letech 1927–1931 výjimečný vzhled. V Odeonu vyšly rovněž 
dvě zásadní Teigovy úpravy básnických sbírek Konstantina Biebla 

profesního sdružení, jehož výstav se do roku 1931 pravidelně 
účastnil.
Na přelomu 20. a 30. let, kdy Teigeho pohltila příprava náročných 
prací o architektuře, jež sám rovněž upravil, došlo v důsledku hospo- 
dářské krize v činnosti nakladatelství k zjevnému útlumu. Teige, pa- 
třící k zakladatelům Levé fronty (1929), navrhl pro její edice jednodu- 
chou typografickou úpravu, již mohl kdokoli po něm snadno zopakovat.  
Od roku 1931 se začíná jeho dlouhodobá práce pro Františka Boro- 
vého, zabírající třicátá léta. Teige, postupně se přiklánějící k surrealis- 
mu, vytvořil ojedinělou řadu úprav knih Vítězslava Nezvala, ve kte- 
rých propojoval xylografické reprodukce a fotomontáž. „Sbírky často 
rozšiřoval o kolážové ilustrace, jež pocházejí z období, kdy prováděl 
své prvé koláže; kolážím se pak věnoval až do konce života. Pro Bo-
rového Teige uskutečnil rovněž jednu ze svých nejčastěji vydávaných 
úprav, když dal podobu knížce Karla Čapka pro děti Dášeňka (1933), 
ve které propojil Čapkův text, kresby a fotografie,“ doplňuje PhDr. Len- 
ka Bydžovská.
Po vypuknutí druhé světové války se Teige stáhl do ilegality, přestal 
vydávat vlastní texty a mnoho knižních úprav uskutečnil anonymně. 
Navázal úzkou spolupráci s nakladatelstvím Melantrich, jež trvala až  
do roku 1949. Pro Melantrich vytvářel fotomontážní i čistě typografic- 
ké obálky k obsáhlým odborným řadám. Naplnění v nich našly funkci- 
onalistické principy, včetně oblíbené diagonály, s nimiž pracoval od 
přelomu dvacátých a třicátých let. Vyvrcholení Teigových typografic- 
kých zásad přinesly úpravy tří svazků spisů Egona Hostovského  
(1947) a zejména návrhy přebalu, vazby a vnitřní úpravy spisů F. X. Šaldy.  
Zároveň po roce 1945 zahájil Teige obsáhlou spolupráci s naklada-
telstvím Brázda, zabývajícím se osvětovými příručkami a časopisy 
pro zemědělce a venkov. Teige v nich převedl funkcionalistickou typo- 
grafii do každodenní praxe. „Téměř jako jediný ze své generace 
zůstal i ve složitém období druhé poloviny čtyřicátých let věrný svým 
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Otakar Mrkvička a Karel Teige: I. Erenburg „Historie jednoho léta“, 
přední strana obálky, Odeon 1927 

(S lodí, jež dováží čaj a kávu, 1928, Zlom, 1928), doprovozené typo-
grafickými obrazy, jež autor u přednostních výtisků ručně koloroval. 
Mnoha směry se rozrůstající Teigova typografická činnost zazname-
nala po druhé polovině dvacátých let podstatný mezinárodní ohlas, 
když se stal hostujícím členem německého, moderně orientovaného  
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avantgardním východiskům, která naplňoval až do předčasné smrti,“ 
uvedl Karel Srp. (Z tiskové zprávy GHMP.)
Výstava trvá 4. 9.>1. 11. 09, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1- 
-Ungelt, pořadatelé: Galerie hl. města Prahy – www.ghmp.cz, www.ci-
tygalleryprague.cz, Arbor vitae societas – www.arborvitae.eu, Památ-
ník národního písemnictví – www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 
Karel Teige a typografie: Asymetrická harmonie
Karlu Teigovi je věnována kniha/katalog, kterou připravili historikové 
umění Karel Srp, Lenka Bydžovská a Polana Bregantová, obsahuje  
548 reprodukcí, 310 stran, cena 1 250 Kč. (Výstava představuje na  
200 knih, časopisů a plakátů – originálů toho, co je obsaženo v knize.) 

Pošmurného ambigramy
Oldřich Pošmurný (*1942) v několika málo dnech po sobě uspořádal 
v Praze 2 krátkodobé výstavy svých ambigramů. První v rámci 12. me- 
zinárodního veletrhu Sběratel (3. >5. 9. 09 na výstavišti PVA Letňany),  
druhou jako součást interaktivní výstavy určené nejen dětem – Hlavo- 
lamy a hry s podtitulem: Čtěte z které strany chcete (10.>13. 9. 09, 
Novoměstská radnice v Praze 2).
Ambigram je slovo, které čteme stejně v zrcadle, zepředu i zezadu 
(jako např.: AHA nebo KOBYLA MÁ MALÝ BOK – nebereme-li v úva- 
hu diakritická znaménka), anebo takové, které čteme stejně i otočené 
o 180° (hlavou dolů). V češtině se taková slova téměř nevyskytují  
(z těch několika např. – „pod“).
Oldřich Pošmurný vytvořil bezpočet ambigramů z příjmení vyskytují- 
cích se především u nás (teď už si klade za úkol vytvořit je i s křest- 
ním jménem) a na výstavách jich předvedl něco okolo stovky. Vytváří 

Nahoře autor typografických ambigramů Oldřich Pošmurný na 
výstavě Sběratel / Dole soubor několika jeho ambigramů  / 
Na Novoměstské radnici navštívil autora i kolega Václav Kučera  
(vlevo), který s kolegiální drzostí i humorem práce Oldřicha Pošmur- 
ného korigoval – ten vytvářel skici dalších ambigramů na místě 
činu... (Až se zanedlouho s Oldou zase uvidíme, musím se ho ze- 
ptat, zda je lehčí vytvářet je „levou“ rukou – vlastně bez uvozovek – 
nebo jestli tou samou kreslí všechno...)                                     K. A.
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ambigramy ve značné rychlosti a za velmi „lidové“ ceny: jste-li sou-
kromník za 1 000 a pro firmy (právnické osoby) za 4 000 Kč. Navíc 
jste-li nositelem příjmení v ambigramu již vytvořeného a chcete jej 
také užívat, zaplatíte pouze 500 (barevné provedení 3D za příplatek 
200 Kč). 
Jinak ovšem Olda dále pracuje zejména na grafické úpravě knih, 
poštovních známek a příležitostných dopisnic.
A hezky si ten pomalu stárnoucí, ale nesmírně pracovitý kolega  
hraje...!
K. A.                              (Info pro zájemce – E: oposmurny@volny.cz)

Zlatá éra českého filmového plakátu VIII a IX
VIII: Karel Vaca – Filmové plakáty. Karel Vaca (*21. 7. 19 v Prostě- 
jově – 31. 3. 89 v Praze). Malíř, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník. 
Studoval na Rotterově škole reklamní grafiky v Praze (1937–1938)  
a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1945–1950; Emil Filla).  
Vystavoval od roku 1941, samostatně od roku 1948. Člen skupiny 
Trasa (od 1959). V letech 1959–1989 vytvořil 289 filmových plakátů. 
Karel Vaca patří díky rozsáhlému dílu k velikánům československého 
filmového plakátu. Výstavu v kině Světozor zahájila Marie Hana Va-
cová, kurátor výstavy Dušan Brozman. 4. 6.>31. 7. 09. Info: www.ter-
ryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/43-vaca-karel
IX: Zdeněk Kaplan – Filmové plakáty. Zdeněk Kaplan (*3. 7. 40 v Pra- 
ze), grafik, studoval na Hollarově výtvarné škole v Praze. V Českoslo- 
vensku vystavoval veřejně i neveřejně od 60. let 20. stol. V letech 
1964–1969 vytvořil třicet filmových plakátů. V r. 1969 emigroval do USA,  
dnes žije a tvoří v severoitalské Brianze. Výstavu ze seriálu Zlatá éra...  
v kině Světozor, kterou pořádá Filmová galanterie Terryho Ponožky, 
zahájil autor Zdeněk Kaplan. 10. 9.>31. 10. 09. Info: www.terryhopo-
nozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/22-kaplan-zdenek 



Info: 8 000 čs. filmových plakátů na www.terryhoponozky.cz; www.ter-
ry-posters.com; A: Foyer kina Světozor, Vodičkova 41, Praha 1. 
Zdeněk Kaplan (autorův text přednesený vlastnoústně na vernisáži):
Vážení přítomní,
Pavel Rajčan na mě vyzrál!
Když mně totiž dával ke schválení návrh pozvánky, ta poslední řádka  
o tom, že si výstavu svých filmových plakátů zahájím sám, tam nebyla!  
Představuji si to tak, že hned po mém odchodu z jeho offisu Pavel 
vytáhl ze šuplíku už připravený razítko a vorazil na pozvánku tu ošid- 
nou větu. A co já si teď mám počít?
Plakáty, zejména ty filmové, jsou přeci na dívání a ne na povídku, 
samy mají oslovit diváka.
Ale abych nezklamal vaše očekávání, přeci jen Vám dám k dobru 
jednu povídku o tom, jak vznikl můj vůbec nejlepší plakát.
Bylo mně nebylo 8 nebo 6 let a jako všichni školáci jsem miloval ho- 
dinu kreslení a taky kouzelníka a cirkus. Tak jednou, právě po návště- 
vě cirkusu, nás paní učitelka vybídla, ať za domácí úkol nakreslíme, 
co se nám z cirkusu líbilo nej. Mě tehdá uchvátil lev proskakující ohňo- 
vým kruhem. A teď, doma mně padla do oka krabice cukru z šedého 
kartonu, na které byl vytištěn černý lev se řvoucí tlamou. Neváhal 
jsem a vytáhl z krabice toho lva i s kusem kartonu a nalepil celý útržek  
na bílou čtvrtku. Chvíli jsem si ho zálibně prohlížel a pak přes něj ob- 
tiskl zavařeninovou gumičku, zespodu natřenou plamenným citró- 
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Na str. 10 z výstavy Karla Vaci  Milan Grygar, Marie Jarcovjaková 
(roz. Jančová), Zdeněk Ziegler a Květa Pacovská / Marie Hana Va-
cová, manželka Karla Vaci, která se podílela na typografii jeho filmo- 
vých plakátů a na vernisáži také krátce promluvila… / Výstavu se 
podařilo rozšířit až do vstupních prostor v přízemí, takže návštěvníci 
výstavy mohli tentokráte zhlédnout rekordní počet 50 plakátů – vstup 
a záběr z výstavy / Dole Pavel Rajčan a Dušan Brozman / Na str. 11 
 Nahoře snad nejznámější plakát Karla Vaci k Felliniho filmu Slad-
ký život (s mojí kamarádkou Veronikou, která mě občas vezme  
někam za kulturou, tak jsem jí to oplatil…) / Na str. 11 vpravo z vý- 
stavy Zdeňka Kaplana: Autor si těsně před vernisáží ještě pročítá 
svoji zahajovací řeč (v popředí Pavel Rajčan v rozhovoru s dámou 
pro mne neznámou) /  Tak, a teď už je to naostro... / ...a Marta Syl- 
vestrová spolu s Milanem Grygarem a ostatními přítomnými napjatě  
i pobaveně naslouchají / Na str. 12  Jeden z vystavených plakátů  
Z. K. z. r. 1967 / Záběr z expozice /     Foto a popisky Karel Aubrecht
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nem. Vyšlo to! A k mému podivu to vypadalo líp, než jak jsem si to 
vůbec představoval!
Pak jsem ještě vystřih z krabice písmena C-U-K-R a nad žhavý kruh  
z nich sestavil nápis C-Y-R-K, vůbec mně nevadilo, že to nevyšlo na  
celý C-I-R-K-U-S. Až po letech, kdy jsem pak uviděl plakáty polských 
grafiků na téma cirkusu, jsem pochopil, že slovo C-Y-R-K je ex správ- 
ně, jednoslabičnou výrazností i významově: Znamená totiž KRUH, 
oproti CZ výrazu CIRKUS, který evokuje bordel na kolečkách.
Byl to můj nejlepší plakát, později pak se už nic tak přesvědčivého 
nepovedlo. Dospělý člověk totiž ztrácí tu bezprostřední vervu dítěte, 
začne si zbytečně vymejšlet a elaborovat.
Co jsem na tom výtvoru tehdy vlastně udělal? Nic! Jenom to, že to U 
jsem dotáhl na nekonvenční Ypsilon.
Na závěr tolik: Ten plakátek se tehdy ve škole všem líbil a paní uči- 
telka ho přišpendlila na nástěnku. Od tý doby taky vím, že týž argu- 
ment jak socialistických, tak hollywoodských kulturtragerů o tom, že 
„takovým výtvorům by lidé nerozuměli“, je pouhý odvádějící manévr  
k prosazování jejich ideologických kýčů. Lidi velice dobře vycítí a rozli- 
ší – aniž by tomu museli rozumět – co je solí země a co vypšklý brak.
Tel Aviv slaví 100!
České centrum Praha, Velvyslanectví Státu Izrael v Praze a České 
centrum Tel Aviv pořádají výstavu k stému výročí založení města Tel 
Aviv v Českém centru Praha, Rytířská 31, Praha, 8. 9.>2. 10. 09. Vý-
stava výročí připomíná prostřednictvím fotografií izraelského fotogra- 
fa Yigala Gawzeho Fragments of Style a výstavy grafického designu 
Česko-izraelská identita (mezinárodní projekt Česko-izraelská identi-
ta inicioval Karel Míšek, kurátorka Lenka Sýkorová). Info: www.czech-
centres.cz/prague/novinky.as
Pavel Noga na ČT2
V televizním týdeníku „kultura.cz“ z Ostravy 29. 8. 09 na ČT2 grafik  
Pavel Noga představil svůj projekt alternativního orientačního systé- 
mu Ostravy. Kdo pořad nestihl, může záznam uvidět na www.ceska 
-televize.cz/ivysilani/409233100152015-kultura-cz/
Lenka Baroňová vystavovala kaligrafii 
V Muzeu papíru v Ruční papírně Velké Losiny byla během léta otev- 
řena výstava kreseb a kaligrafií Lenky Baroňové (7. 8.>30. 9. 09).  
V souboru téměř 20 prací autorka kresebně ztvárnila květiny i jiné rost- 
liny, jež doplnila ručně psanými texty – kaligrafiemi. Série vznikla na  
motivy knihy kněze, spisovatele a básníka Jakuba Demla „Moji přátelé“. 

Krátce
Zemřela grafička Dora Nováková
Představitelka nejstarší generace českých grafiků-designérů Dora 
Nováková (nar. 1921 v Praze) zemřela v Praze 19. 5. 09 ve věku ne- 
dožitých 88 let. Vystudovala VŠUP v Praze u prof. Antonína Strnade-
la. Vedle vlastní grafické a plakátové tvorby spolupracovala i se svým 
manželem grafikem Jiřím Rathouským (1924–2003). Svoje plakáty 
vystavovala také na prvním ročníku Bienále Brno v r. 1964. 

Architekt, scénograf, grafik a malíř Dušan Ždímal... 
Známý grafik a scénograf – tvůrce spjatý od roku 1972 zejména s Diva- 
dlem Husa na provázku náhle zemřel 12. 5. 09 ve svém novém atelié-
ru v Brně na Lidické ul. ve věku nedožitých 64 let (narodil se 17. 8. 45).  
Ždímal absolvoval VŠUP Praha (akad. architekt) a vedle slavných pro-
vázkovských plakátů ze 70. a 80. let tvořil i pro jiná divadla, zejména  
pro Bolka Polívku, Českou televizi a v poslední době se věnoval i malbě.  

Lenka Baroňová: kaligrafie Jakub Deml – Tulipán



Co nás zajímá
Z Ochranné organizace autorské OOA-S
Valné shromáždění OOA-S se konalo 19. 5. 09 v Praze v Přednáško- 
vém sále Národního muzea. Představiteli OOA-S jsou doc. Jiří Mojžíš,  
předseda, a Eva Štěpánková, ředitelka OOA-S. OOA-S se v uplynu- 
lém roce po právní stránce stala stabilním kolektivním správcem, za- 
jišťuje výkon kolektivní správy (především výběr a přípravu rozdělo- 
vání peněz) a sdružuje oprávněné nositele práv. Výtvarníci, kteří mají  
podíl na odměnách z reprografie (náhradní odměny za možnost kopí- 
rování výtvarných děl vydaných v knihách, publikacích, příp. novinách 
či jiných tištěných materiálech), jsou povinni nadále zasílat „Ohlášky 
užití děl“ (lze stáhnout z www.ooas.cz). Autorům, kteří nemají internet,  
je možné tyto formuláře zaslat po písemné či telefonické žádosti nebo 
jsou k vyzvednutí v kanceláři OOA-S (A: Žitná 1575/49, 110 00 Praha 1;  
T: 224 934 406). Formuláře jsou totožné jako v uplynulých letech. Je 
nutné neopomenout vyplnit rok užití (např. vydání knihy, které nemusí 
být shodné s rokem vlastního vytvoření díla) jednotlivých děl. 

Školy – mladí designéři
Absolventi 2009 
• Katedra vizuální komunikace FUD UJEP, Ústí n. Labem, Pasteu-
rova 9, www.fud.ujep.cz; Grafický design 1, ved. ak. mal. doc. Karel 
Míšek, Ph.D.: BcA. Lenka Popelková, BcA. Vojtěch Pinc a BcA. Marti-
na Zubačová; MgA. Martina Hamouzová, MgA. Radek Medal a MgA. 
Tomáš Říha; Grafický design 2, ved. ak. mal. Michal Slejška: BcA. Lu- 
káš Hanzlík, BcA. Tomáš Kubíček, BcA. Miloš Marek, BcA. Lucie Pa-
calová; MgA. Martin Bušek, MgA. Zuzana Havelcová, MgA. Barbora 
Matulová, MgA. Irena Štepková; Vizuální design, ved. ak. mal. Pavel  
Beneš: BcA. Aneta Erlerová, BcA. Barbora Jelínková, BcA. Lucie Kopf- 
steinová, BcA. Kateřina Marková, BcA. Jaroslav Sieratovski; MgA. Mar- 
tina Vilímová
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komu- 
nikací, Ústav reklamní fotografie a grafiky, Ateliér graf. designu, 
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín; T: 576 034 304; http://agd.fmk.utb.cz;  
E: velevova@fmk.utb.cz; ved. ateliéru: doc. PaedDr. Jiří Eliška: baka- 
lářské studium, prezenční forma – BcA. Ludmila Dvořáková, Vémysli- 
ce; BcA. Karolína Křížová, Bučovice; BcA. Kateřina Orlíková, Chotě- 
boř; BcA. Martin Pospíšil, Pozořice; BcA. Radim Šrámek, Uh. Hradiš- 
tě; kombinovaná forma – BcA. Pavel Kadlec, Praha; BcA. Martin Peci- 
na, Brno; BcA. Šárka Hrubanová, Otrokovice; BcA. Jan Škuta, Praha; 
BcA. Pavel Vincenc, Nové Město nad Metují; magisterské studium,  
kombinovaná forma – MgA. Jana Dosoudilová, Zlín; MgA. Irena Holi- 
čová, Praha; MgA. Eva Králíková, Uherské Hradiště; MgA. Vlasta Zara  
Meduna, Mníšek pod Brdy; MgA. Adam Procházka, Čáslav
• Fakulta výtvarných umění Ostravské univerzity, Podlahova 3, 
Ostrava-Mariánské Hory; T: 596 632 297; http://fu.osu.cz; obor: volná 
a užitá grafika, Ateliér grafického designu, ved. ateliéru grafického de-
signu: Mgr.A. Pavel Noga, ArtD., T: 777 150 700, pavel.noga@osu.cz;  
bakalářské studium – Eva Táslerová, Ostrava; Tereza Žurková, Hlubo- 
čec; Lukáš Kijonka, Dětmarovice; Helena Šmídová, Česká Třebová; 
Ludmila Fojtíková, Vávrovice; magisterské studium – Michal Krůl, Dět- 
marovice; Jolana Dzurinová, Havířov
• Technická univerzita Košice, Fakulta umení, Katedra dizajnu, 
Atelier vizuálnej komunikácie, vedúci ateliéru: akad. mal. doc. Jo-
zef Haščák, Art.D, Akad. mal. Pavol Rozložník, odb. asistent: Linda 
Marenčíková: bakalári – Roman Havlice, Martin Iľaš, Mária Tokárová, 
Attila Téglaš, Kristána Šimková; magistri – Marcela Ďurčová, Martina 
Jánošdeáková, Tomáš Koneval, Mária Ištvánová, Gabriela Holcerová
• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo 
nám. č. 18, 814 37 Bratislava; T: +421259428501; vsvu@vsvu.sk; Ka-
tedra vizuálnej komunikácie, vedúci ateliéru I. odb. as. Mgr. art. Julo 
Nagy: Slávka Pauliková / slavkapaulikova@gmail.com; Darina Slivko- 
vá / darsli1@gmail.com;  Zuzana Šestáková / zsestakova@gmail.com;  
Hana Štannerová / hana.stanner@gmail.com; Gabriela Trangošová /  
greenchoc@gmail.com; Oľga Zemanovičová / olga. zemanovicova@ 
gmail.com; vedúci ateliéru II. prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.: Ve-
ronika Obertová / vobertova@gmail.com; Ondrej Gavalda / ondrej.
gavalda@gmail.com; vedúci ateliéru III. doc. Pavel Choma, ak. mal.: 
Karol Prudil / kprudil@gmail.com
• Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32, T: 
518 321 076,  www.prumyslovka.cz; obor: Propagační výtvarnictví – 
propag. grafika, ved. Mgr. A. Peter Žúrek: Soňa Flajžíková, Smrdá- 
ky SK; Veronika Hrabcová, Kyjov; Šárka Chludilová - Dubňany u Ho- 

donína; Marián Kadlčík, Hodonín; Eva Kolovrátková, Mikulčice; Robin  
Michenka, Milotice; Karolína Pánková, Boskovice; Michal Purmenský,  
Dolní Bojanovice u Hodonína; Aleš Řepík, Znojmo; Barbora Staňko- 
vá, Rohatec
• Soukromá výtvarná střední škola s. r. o., Budějovická 100, 397 
01 Písek; www.svsspisek.cz; obor: propagační výtvarnictví – propa- 
gační grafika, ved. ak. mal. Petr Štojdl: Lenka Bláhová, Ledenice; Ive- 
ta Blechová, Protivín; Martina Cejpová, Písek; Iva Gronovská, Jisteb-
nice; Kateřina Hačková, Strakonice; Sandra Harazinová, Zliv; Veroni-
ka Homolová, Písek; Petra Jedličková, Písek; Libor Kalous, Blatná;  
Eva Kovaříková, Husinec; Tereza Kratochvílová, Jankov; Karolína 
Kubešová, Blatná; Lenka Lešňovská, Milevsko; Dana Macháčková, 
Zliv; Petr Olejník, Blatná; Petra Ondrášková, Týn nad Vltavou; Barbo-
ra Plocová, Blatná; Miroslava Poláková, Příbram; Milada Smrčková, 
Pelhřimov; Adéla Sovová, Klatovy; Lenka Szabová, Bosňany; Tereza 
Šáchová, Písek; Simona Vacková, Písek; Lenka Vlková, Strakonice
• Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara,  
Hollarovo nám. 2, Praha 3; obor Propagační výtvarnictví – propagační  
grafika, ved. ak. mal. Petr Foltera: Tereza Černá, Rakovník; Eliška 
Fenclová, Dobříš; Lucie Fürstová, Praha 4; Markéta Hřebecká, Řevni- 
ce; Lucie Koutníková, Praha 10; Tereza Lochmannová, Praha 5 a Anna  
Skromná, Praha 11; ved. ak. mal. Antonín Škvor: Jana Němcová, 
Most; Karin Onderková, Řevnice; Kateřina Palečková, Praha 4; Lucie 
Patáková, Jílové u Prahy; Šárka Pěnková, Kolín; Kateřina Racková, 
Čelákovice; Pavel Soukup, Praha 10 a Markéta Steinertová, Mladá 
Boleslav; ved. Mgr. Ota Dušek: Kristina Wáwrová, Praha 5 a Věra 
Založená, Praha 5
• VOŠUP – SUPŠ, Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3, T: 222 728 255,  
info@sups.cz, www.sups.cz; obor: propagační výtvarnictví – propagač- 
ní grafika, ved. ak. mal. Helena Francová – Eliška Dytrychová, Záboří;  
Michal Klimt, Chotobuš; Klára Kohoutková, Praha; Šimon Kuba, Dobři- 
chovice; Lada Licková, Nymburk; Jakub Mašita, Praha; Magdaléna  
Ráblová, Doksy; Nikol Rydvaldová, Praha; Klára Tesařová, Dobročovice
• Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Podě- 
bradova 33, 702 00 Ostrava; T: 596 114 985; studijni@sus-ostrava.
cz; www. sus-ostrava.cz; obor: Propagační výtvarnictví – propagační 
grafika, ved. ak. soch. Eva Kučerová: Barbora Čelůstková, Ostrava;  
Tomáš Janík, Kobeřice; Robert Kalvar, Hať u Hlučína; Lucie Krzyst- 
ková, Havířov; Markéta Kubná, Kobeřice; Pavla Michálková, Šilheřo- 
vice; Tomáš Mitura, Frýdek-Místek; Markéta Plechatá, Těrlicko; Alena 
Voldánová, Jezernice a Barbora Zagorová, Dolní Benešov; ved. MgA. 
Lukáš Henzl: Tereza Čapandová, Havířov; Dora Doležalová, Krnov; 
Jakub Gajdošík, Havířov; Kateřina Grossmannová, Orlová; Barbora 
Hermanová, Píšť; Martin Kučma, Ostrava; Jana Teplíčková, Bruntál; 
Marcel Vilkus, Vřesina; Aneta Zwrtková, Třinec a Kristýna Žídková, 
Palkovice; ved. akad. soch. Jiří Dorňák: Jakub Dluhosch, Ostrava; 
Alena Karolová, Nový Jičín; Kateřina Kováčiková, Havířov; Jan Kova-
lovský, Orlová; Nikol Malá, Kopřivnice; Šimon Mareček, Kopřivnice; 
Tereza Martincová, Zlín; Magdaléna Nováková, Kozlovice a Denisa 
Řepková, Ostrava.
• SSUŠ AVE ART Ostrava, s. r. o., Hasičská 550/50,700 30 Ostrava- 
-Hrabůvka; aveart@aveart.cz; www.aveart.cz; T: 595 782 930, 596 
931 316; Obor: 82-41-M/007 Propagační výtvarnictví – propagační 
grafika, ved. oboru M. A. Roman Witasek: Pavlína Bartušková, Bohu- 
mín; Nikola Fendrychová, Studénka; Miluše Horynová, Ostrava-Hra- 
bůvka; Nikol Klaudová, Ostrava; Marta Velkoborská, Ostrava-Poruba 
a Jakub Wygrys, Třinec.
• Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Bratislava, Ivánska 
cesta 21, SK-821 04 Bratislava; T: +421-2-43410802; skoladesignu@ 
skoladesignu.sk; Pomaturitné štúdium, obor Grafika vizuálnych komu- 
nikácií, ved. pedagog prof. Dušan Junek: Andrea Adamovičová, Bra-
tislava; Tomáš Benkovič, Malacky; Marek Kostrej, Bratislava; Viktór-
ia Péková, Bratislava; Jana Papierniková, Bratislava; obor Grafický 
a priestorový dizajn, ved. pedagóg prof. Dušan Junek, prof. Robert 
Szegény: Samuel Čársky, Bratislava; Marián Gombarček, Martin;  
Juraj Kočár, Dunajská Lužná; Mária Košková, Bratislava; Martin Malá- 
ček, Bratislava a Lukáš Parolek, Bratislava

Přestupná konečná 
2. ročník výstavy bakalářských a magisterských prací studentů Grafic- 
kého designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně se odehrává v Mikulově. Práce z výstav „Přestupná ko- 
nečná“ 2008 a 2009, vernisáž 19. 9. 09 a „Práce studentů z plenéru  
v Mikulově“, vernisáž 25. 9. 09, Městská galerie Mikulov a Galerie 27, 
Náměstí 27, Mikulov; 19. 9.>11. 10. 09. 
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Noví magistři z Odboru průmyslového designu ÚK FSI 
VUT Brno vystavují v Technickém muzeu v Brně
Na tradiční výstavě diplomových projektů v Technickém muzeu v Brně 
(23. 6.>15. 11. 09) představuje své designérské vizualizace a modely 
devatenáct nových diplomantů oboru „Průmyslový design ve strojíren-
ství / industrial design“. V současné době studuje tento obor celkem 
kolem 100 studentů v 1.–3. ročníku bakalářského, 1.–2. ročníku na-
vazujícího magisterského studia a 1.–4. ročníku interního doktorské-
ho studia. Jedním z cílů výuky designu na Odboru průmyslového de-
signu při Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého 
učení technického v Brně je rovnocennost uměleckého, technického 
i vědeckého pohledu při tvorbě designu. Absolventa lze charakterizo-
vat jako průmyslového designéra se zaměřením zejména na: techno-
logické celky – výrobní prostředky, nářadí a nástroje, energetická za-
řízení, dopravní prostředky, přístrojovou techniku – spotřební elektro-
niku, optiku, zdravotnickou techniku, zařízení pro informatiku a audio-
vizuální techniku, sustainable design, environmentální design – prvky 
městského a průmyslového interiéru a design v architektuře, vizuální 
komunikace – informační, podnikovou a provozní grafiku. Od roku 
1995 studenti získali již na 50 významných ocenění v různých desig-
nérských soutěžích (včetně řady cen Vynikající design a Dobrý de-
sign bývalého Design centra ČR). Aktuálně studenti Jan Semerák 
a Martin Miklica se probojovali do semifinále (mezi 25 z 900 účastní-
ků) v mezinárodní soutěži Electrolux DesignLab 2009 a Miklica se na-
konec prosadil do 8členného finále 24. 9. 09 v Londýně. 
Na výstavě v TMB jsou k vidění tyto diplomky designérů: 1. Eva Boj-
ková: Počítačový tomograf, 2. Lukáš Brza: Rýpadlo, 3. Jiří Bukvald: Pří-
stroj pro vyšetření zraku, 4. Jan Finsterle: Kabina speciálního zásaho-
vého vozidla, 5. Petr Hampl: Pouliční svítilna s nezávislým napájením, 
6. Jana Jansková: Zahradní nábytek, 7. Petr Kubík: Dodávkový automo-
bil, 8. Marie Kudlíková: Skládací multifunkční lékařský box pro očkování 
v terénu, 9. Jakub Lekeš: Vyhlídkové plavidlo, 10. Petra Matyščáková: 
Přídavný modul k invalidnímu vozíku, 11. Martin Nečas: Tepelné čerpa-
dlo, 12. Michaela Ohlídalová: Vznášedlo, 13. David Pokorný: Kolejové 
vozidlo městské hromadné dopravy, 14. Jan Rytíř: Automatická sekač-
ka na trávu, 15. Eliška Slováková: Prvky dětského hřiště, 16. Martin 
Strnad: Víceúčelové terénní vozidlo, 17. Martin Šupálek: Vertikální 
frézka, 18. Filip Uhlíř: Vozidlo se spirálním pohonem a 19. Jana Vaň-
ková: Vysokozdvižný vozík (dipl. práce č. 16 a 18 byly poprvé vytvoře-
ny a prezentovány ve virtuální realitě). Info – http://uk.fme.vutbr.cz; 
http://dokumenty.uk.fme.vutbr.cz/Dokument2.pdf  ☻☻☻ 

Jaroslav Jarema přednášel na VUT v Brně
Přednášku „Dizajnérske vzdelávania v kontexte ekonomických zmien 
vo svete“ přednesl doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc. (katedra designu 
na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích) 29. 9. 09  pro stu-
denty Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT Brno, Technická 2.

Plakáty Evropy bez bariér putují po Evropě
Putovní výstava studentských plakátů z akce „Evropa bez bariér“ se 
objevila za Mahenovým divadlem a na Jánské ulici v Brně 1.>5. 6. 09. 
Odtud se přemístila do Bruselu, kde byla instalována před zastoupe-
ním Evropské komise a slavnostně zahájena eurokomisařem Vladi-
mírem Špidlou, ministrem pro evropské záležitosti Štefanem Füllem 
a předsedou zahraničního výboru Senátu PČR Jiřím Dienstbierem, 
28. 6.>8. 7. 09. Poté byly plakáty vystaveny před radnicí hlavního 
města Švédska Stockholmu.

Ateliér graf. designu Ostravské univerzity vystavoval
„Bod G“ – výstava ateliéru grafického designu Ondřeje Chorého 
a Pavla Nogy z Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě pro-
běhla ve Výstavní síni, Sokolská 26, Ostrava; 11.>29. 5. 09.

*VSVU - up - (to) - date* 
„VSVU - up - (to) - date“ je prestižna výstava najnovšich diel študen-
tov, absolventov a pedagógov (7 projektov – 23 autorov) Vysokej 
školy výtvarných umení, ktorá sa koná v rámci osláv 60. výročia zalo-
ženia školy v Galérii Medium, VŠVU, Bratislava 23. 9.>11. 10. 09. 
Vystavujuci autori Martin Kvitkovský + Martin Varga / Nenad Branko-
vič + Michal Tornyai / Richard Seneši / Robert Makar + Henrich Kimer-
ling + Katarína Macurová + Štefan Oslej + Andrea Pezman + Denisa 
Rakoský + Zuzana Sabová + Martin Sedlák + Kateřina Václavková + 
Tomáš Vicen / Hany H. Kašičková + Bety K. Majerníková + Maria Nep-
šinská + Kristina Španihelová + Marko Horbán / Andrej Dúbravský + 
Matej Fabián / Michaela Tvarůžková. Kuratorka Silvia S. Lutherová, 
spolupráca na projekte Michaela Pašteková, koordinátorka Centra 
výskumu a PR manažér. Viac info: www.vsvu.sk; A: VŠVU, Hviezdo-
slavovo nam. 18, 814 37 Bratislava SK, T: +421 2 5942 8504

Interpunkce v titulku chybí záměrně, věta je tak zdánlivě nesmyslná. 
Je to název letošních letních klauzur v ateliéru Vizuální design FUD 
UJEP v Ústí nad Labem, který vede Pavel Beneš, a diváci si sami 
mohli udělat jasno, jak to je.
Tématem letošních klauzurních prací byla „Promotion dárku pro rodi-
če, přátele nebo seniory“. Vlastní dárek řešili studenti jako jeden ze 
semestrálních úkolů; teď měli za úkol pro své dárky navrhnout logo 
a claim, v maketě zrealizovat obal a pro produkt navrhnout propagaci 
a promotion – televizní spot a celostránkový inzerát. Dalšími reklam-
ními aktivitami se zabývali dobrovolně nebo v zájmu konkrétního pro-
duktu. Fiktivním klientem byla komise, v níž se kromě pedagogů Ka-
tedry vizuálních komunikací FUD UJEP objevili i reklamní profesioná-
lové, mj. Michal Charvát z Ogilvy Group.
Mezi prezentované dárky patřily mj. blok Kúrák, Tři oříšky pro popel-
ku, šperky NANOM, varovné štítky z kolekce VAROVÁNÍ – Dej rizi-
kům důvod, hygienické kapesníčky od Segedin Design, opasek Crea-
tive, sada Literární zážitek Dokapsy nebo praktická Uzlovačka.
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Interpunkce v titulku chybí záměrně, věta je tak zdánlivě nesmyslná. 

Nahoře inzerát na Literární zážitek Dokapsy (Petra Stibitzová) / Sní-
mek z prezentace na Katedře vizuálních komunikací FUD UJEP



Kdo se nebojí, smí do lesa
5. listopadu jsou na ústecké Fakultě umění a designu UJEP dveře 
dokořán. Den otevřených dveří nabídne zájemcům o studium a všem 
ostatním zvědavcům pohled do tvůrčích prostor, kam jinak nemají 
šanci se podívat, zeptat se současných studentů, zda to tu stojí za to, 
a poslechnout si od pedagogů opodstatněnou chválu na kvalitu školy 
a zajímavé studijní programy. Více se dozvíte na fud.ujep.cz.

Čierna skrinka 
,Pojem čierna skrinka je v bežnej komunikácii chápaný ako označe- 
nie zariadenia, pri ktorom sú všeobecne známe len vstupy a výstupy 
do neho, pričom jeho samotné fungovanie nevidíme. Čierna skrinka 
tak môže byť i metaforou vytvárania produktov v grafickom dizajne. 
Môžeme sa totiž oboznámiť len s ich výslednou podobou, no proces 
ich vzniku nám zostáva neznámy, ale popritom sú veľmi ľahko do-
stupné ako médiá masového charakteru. No nie všetky majú šancu 
dospieť do tejto definitívnej podoby, tak aby boli aj uplatnené v pra-
xi, ktorú im určil objednávateľ. Zostávajú v polohe rozpracovaných 
či čiastočne finalizovaných produktov, predsa sú však ešte stále 
uzavreté v pomyselnej „čiernej skrinke“.
Výstava s rovnomenným názvom prezentuje divákovi výber takýchto 
realizácií od vybraných grafických dizajnérov, ktoré však nikdy neboli 
finálne uskutočnené, hoci inak išlo o kvalitné projekty. Teraz sú vy- 
tvorené iba pre túto výstavu a pochádzajú z ponuky priamo oslove- 
ných slovenských autorov rôznych vekových kategórií. Pridanou hod-
notou výstavy sú textové, ale aj v iných formách poňaté zdôvodnenia/ 
príbehy ich nerealizovania. Výstava predstavuje projekty grafických  
dizajnérov, ktoré boli vytvorené pre klientov rôzneho typu – predovšet- 
kým kultúrne organizácie alebo komerčné  inštitúcie, no z rozličných 
dôvodov neboli klientom akceptované, a tak zostávali v archívoch ich  
tvorcov. Ide najmä o plagáty, ale aj ostatné formy diel – vizuálne 
štýly, knižné projekty, výstavné projekty, experimentálny dizajn, logá, 
všetko to, čo súvisí s vizuálnou komunikáciou. Výstava Čierna skrin-
ka tak prostredníctvom vybraných diel predstavuje rozličné podoby  
grafického dizajnu ako osobitú sféru vizuálneho umenia, ktorá zvyčaj- 
ne nebýva prezentovaná v galériách tak často ako voľné výtvarné 
umenie. Čierna skrinka je sprievodný projekt medzinárodného podu-
jatia Trienále plagátu 2009, organizovaného Galériou Jána Koniarka  
v Trnave. Kurátori: Mira Putišová a Marcel Benčík;  Autori: Martin Meli- 
cherčík, Julo Nagy, Martin Mistrík, Robert Paršo, Peter Líška, Marcel 
Benčík, Juraj Blaško, Ondrej Gavalda, Ondrej Jób, Palo Bálik, Emil 
Drličiak, Branislav Matis, Juraj Balogh, Peter Nosál, Eva Brezinová. 
Považská galéria umenia v Žiline, 24. 9.>15. 11. 09. 

Mezinárodní festival mladých designérů Cubed Design 
16.>21. 11. 09 se v nejlepších výstavních síních Moskvy bude konat  
přehlídka Cubed Design. Motto festivalu 2009 je „Facets vectors:  
trends of future / Hladké vektory: trendy budoucnosti“. V první etapě 
práce vybírá jury zástupců 16 zemí (mj. Pavel Liška, rektor VŠUP 
Praha). Práce se přihlašují ve 3 kategoriích: Graf. design (knižní d., 
plakáty, supergrafika), environmentální design (d. rekreačních areálů, 
scénografie, instalace) a d. oděvů (jevištní kostýmy, oděv pro volný 
čas, večerní oděv). Info: http://cubed-design.ru; E: info@cubed-design.ru

Mezinárodní studentská soutěž plakátu v Makedonii 
Pro školy v nevýhodném letním termínu byl vyhlášen 2. ročník mezi- 
národní studentské soutěže na plakát ve Skopji MK, tentokráte na 
téma POWER / POVERTY (Moc / bída): „Na světě kolem 25 000 lidí 
denně zemře hlady... bohužel hlavně děti..., každé 3 a půl sekundy 
jeden člověk...“ Projekt organizují PLAKART, Muzeum města Skopje, 
Muzeum plakátu ve Varšavě a AUG Praha a je podporován Ministers- 
tvem kultury Makedonie, městy Skopje a Varšava a profesory graf. 
designu z PL, CZ, SI, FR, IT, SK, TR, MK ad. Zajímavé jsou ceny –  
1. c. 1 500 €, 2. c. 1 000 € a 3. c. 600 €... Vybere je mezinár. porota  
prof. Lech Majewski a Justyna Czerniakowska (oba ASP Varšava PL),  
prof. Radovan Jenko (FFA Ljubljana SI), Nghadnjim Mehmeti (graf. de- 
signér, Skopje MK) a Ondřej Míšek (Academia Italiana TH). 

Mladý obal vyhlášen
Slavnostní vyhlášení 15. ročníku soutěže Mladý obal proběhlo 8. 9. 09  
v Jazz Dock Café, Praha. 15. ročník soutěže přináší podstatné změny.  
Proměnou prošla vizuální podoba soutěže, webové stránky a u za- 
dání témata zpřístupňují soutěž dalším výtvarným oborům. Soutěž je  
určena studentům a mladým designérům a výtvarníkům do 30 let.  
Novým organizátorem soutěže se stává CZECHDESIGN.CZ. Vyhlašo- 
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Návrhy plagátov studentov II. ročníka, 2009, FU TU Košice, katedra dizajnu, Ateliér vizuálnej komunikácie, vedúci doc. akad. mal. J. Haščák, 
Art.D, akad. mal. Pavol Rozložník, asistent L. Marenčíková, téma Slávna osobnosť  Zuzana Marhefková: Chaplin, Tomáš Barnáš: Einstein
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vatelem soutěže je od jejího počátku společnost Model Obaly Opava. 
Pod vyhlášením se podepsali: Radovan Wicha, zástupce společnosti 
Model Obaly, vyhlašovatel soutěže; Jan Činčera, obalový designér,  
předseda poroty; Jana Vinšová, manažer projektů CZECHDESIGN.CZ  
a Katarina Hubová, ředitelka Slovenského centra dizajnu. Uzávěrka  
příjmu prací do soutěže bude 30. 3. 10. Info –E: klara.mergerova 
@young-package.com; www.czechdesign.cz

 Laboratoř designu
Do rubriky „Laboratoř designu“ tentokrát nedorazil příspěvek. Že by na  
vysokých i středních školách nebyl zájem o publikování prezentačních,  
rozborových a teoretických článků? Asi je to tím, že byly prázdniny... 
Je tu však jedna potěšitelná zpráva – doktorand Ing. Roman Kozubík,  
který zde prezentoval svoje téma „Hledání krásna“ minule (SBB 37/38),  
úspěšně koncem září obhájil dizertační práci a obdrží titul Ph.D...

Zprávy ze zahraničí
Soutěže – nové akce 
10. teheránské mezinárodní bienále plakátu 2009 
19. 10.>18. 11. 09 se má konat v Teheránském muzeu moderního 
umění jubilejní 10. bienále plakátu. Pořadatelem Bienále se stalo Cen- 
trum pro vizuální umění íránského ministerstva kultury, prezidentem  
Bienále známý grafik Ghobad Shiva a tajemníkem Mohammad Kha-
zaee. Na bienále bylo možno posílat do 16. 9. 09 až 5 plakátů ve dvou  
sekcích. Hlavní sekce: kulturní a sociální plakáty vytištěné po červnu 
2007 a tematická sekce „The Contemporary Man and the Environ- 
ment“ (Současný člověk a prostředí). Selekci provede domácí výbě- 
rová porota: Jalal Shabahangi, Sedaghat Jabbari, Ali Khorshidpour, 
Seyed Hamid Sharifi, Nahid Farassat a Seyed Hassan Moossaz-
adeh. Mezinárodní porota pak rozdělí ceny – první ceny v každé ka-
tegorii činí 60 milionů rialů, celkem je k dispozici na ceny 240 000 000 
rialů. Jako doprovodné akce se plánují mj. výstavy tří mistrů plakátu 
zemřelých v posledních letech: Shigeo Fukuda JP, Alan Fletcher GB 
a Morteza Momayez IR. 10. teheránské bienále se stalo kvůli povo-
lební politické situaci v Íránu předmětem bojkotu, který zorganizovali 
někteří íránští grafici; z vlastní ne tak dávné zkušenosti si ale pamatu-
jeme, že politicky motivovaný kulturní nebo sportovní bojkot vyhovuje 
vždy spíše diktatuře, proti které je určen... Info – A: Tehran Museum 
Of Contemporary Arts, No. 17, Shahid Sodooghi Alley, North Karegar 
Avenue, Tehran IR; T: +98 21 66946910-11; www.ivabiennial.com

Mezinárodní soutěž plakátů „K smrti s úsměvem“
„To death with a smile 2009 / A la Muerte con una Sonrisa 2009“ je 
téma plakátové akce, kterou vyhlásilo MUMEDI (el Museo Mexicano  
del Diseño – Mexické muzeum designu) pro designéry nad 18 let. Pod- 
mínky: plakát musí být finálně zpracovaný na software Adobe, vertikál- 
ní rozměr 90×60 cm, digitálně .jpg, 200 dpi, RGB. Práci je třeba zaslat  
na CD spolu s vyplněnou přihláškou do 21 h 16. 10. 09. Na výstavu 
bude vybráno 300 plakátů a mezinár. jury navíc určí řadu věcných 
cen... Info – A: MUMEDI Museo Mexicano del Diseño, Av. Francisco I.  
Madero 74, Colonia Centro Historico, Mexico D.F. 06000 MX; T: +52 
(55) 5510 8609; E: email: info@mumedi.org; www.mumedi.org

The D&AD Awards – výzva k účasti 
Členové SBB jsou zváni k zaslání svých prací do soutěže, která je vy- 
hlašována už od r. 1962. Yellow Pencil (Žlutá tužka) je uznávaným 
symbolem nejlepší kreativní práce. Vítězové budou zařazeni do 
ročenky D&AD Annual. 25 různých porot bude posuzovat díla ve 
všech kategoriích od graf. designu po obalový design, výstavní de-
sign atd. Při zaslání do 18. 11. 09 je 10% sleva!, konečný termín je 
27. 1. 10. Info na www.dandad.org/awards

Hong Kong International Poster Triennial 2010
10. výročí Hong Kong Heritage Museum bude připomenuto na Mezinár.  
trienále plakátu Hong Kong 2010 tematickou kategorií „Act  – Live“.  
„Act“ má vyvolat ozvěny 10 let HKHM v osobní a společenské harmo- 
nii, „Live“ je určeno nové generaci designérů narozené po r. 1980. 
Ostatní 3 plakátové kat. jsou „ideologie“, „propagace kulturních akcí“  
a „komerční a reklamní“. Deadline 31. 1. 10, 17.00 h. Jury: Kan Tai-ke- 
ung HK, Kenya Hara JP, Mathias Augustyniak FR, Michel de Boer NL 
a David Tartakover IL udělí 3 ceny v každé kat. Výst. se bude konat 
od prosince 2010 do května 2011. Kontakty: The Hong Kong Heritage 
Museum, Leisure & Cultural Services Dpt.; F: +852 2180-8222, -8111;  
E: triennial@lcsd.gov.hk; http://hk.heritage.museum; Hong Kong Desig- 
ners Association – E: info@hongkongda.com; www.hongkongda.com

GDC 09 Shenzhen – Čína 
GDC je podle proklamace pořadatelů první rozsáhlá syntetická svě-
tová soutěž designu v Číně, která se koná v bienálním intervalu. GDC  
(původně Graphic Design in China) založila Asociace graf. designérů 
Shenzhenu v r. 1992. Letošní GDC 09 zahrnuje široké spektrum desig- 
nu v 6 kategoriích: grafický design, reklama, interaktviní design, pro-
duktový design, environmentální design a hybridní kategorie. Soutěž 
je rozdělena na profesionální a studentskou část, přípustná jsou díla 
vytvořená po 5. 10. 07. Studenti mohou zaslat i nerealizované práce. 
Deadline: 16. 10. 09. V každé kategorii bude práce hodnotit zvláštní 
mezinárodní porota, v graf. designu jsou členy jury mj. Bi Xuefeng CN,  
Eric Adolfsen US, Irma Boom NL, Jan Wilker US, Ken Miki JP, Patrick 
Cox GB, Ruedi Baur FR ad. Info – E: gdc@sgda.cc 

Trienále v Toyamě zahájil Kazumasa Nagai  / Plakát Ralpha Schreivo- 
gela (Grand prix) a „Hamlet“ Piotra Mlodożeniece (bronzová cena)



Vibre – Festival plakátu, Teherán 2009 
Mezinárodní skupina Vibre-group zveřejnila úmysl uspořádat v Íránu  
festival plakátu. Jsou pod ním podepsáni Timo Berry FI, Gotz Gram-
lich DE, Ronald Cala US, Marina Cordova Alvestegui BO, Paulina Ga- 
ncarzyk PL a Milad Shokouhi IR. Účast proběhne v několika krocích 
– v prvním je třeba poslat e-mailem organizátorům 3 plakáty (.jpg, A4,  
72 dpi), vlastní fotoportrét a popis každého díla... Uzávěrka bude  
30. 10. 09. Hlavním kritériem výběru je novátorství. Vybrané plakáty  
budou vystaveny různě ve světě, ale premiérově v Íránu, proto pořa- 
datelé upozorňují na nutnost respektovat islámská pravidla zobrazení 
(nepřípustný je např. sex apod.). Info – E: vibre.studio@gmail.com; 
miladshokouhi87@gmail.com; http://vibrestudio.blogspot.com/ 
Taiwan International Poster Design Award 2009  
Na Tchaj-wanu byl po jednoleté odmlce vyhlášen nový ročník mezinár. 
 plakátové soutěže. Tím pořadatelé přešli na bienální cyklus oznáme- 
ný před 2 lety... Organizace soutěže převzalo Ministerstvo hospodář- 
ství a vlastním organizátorem se staly China Productivity Center (CPC)  
spolu s Graphic Design Association of the Republic of China (GDA- 
-Taiwan), Taiwan Graphic Design Association (TGDA), Taiwan Poster 
Design Association (TPDA) a Kaohsiung Creators Association (KCA). 
Soutěž má záštitu Icogrady. Ceny jsou na Tchaj-wanu vždy zajímavé 
– mezinár. porota uděluje např. Grand Prix 5 000 USD. Soutěž byla 
bohužel vypsána v nevhodném termínu přes léto, takže uzávěrka  
31. 8. již proběhla a 2.>18. 10. 09 je plánováno hodnocení a výstava. 
Současně byla vyhlášena i soutěž o ceny Taiwan International CI 
Design Award 2009, která se týká designu JVS – bližší info o obou 
soutěžích viz www.cdip.org.tw/competition; kontakty – E: 2073@cpc.tw;  
2401@cpc.tw; A: Taiwan International Poster Design Award / 6F-2, 
No. 189, Sinyi Rd., Sec. 4, Taipei, Taiwan 106
12. Mezinár. bienále divadelních plakátů Rzeszów 2009  
23. 11. 09>31. 1. 10 bude otevřeno ve Foyer Divadla W. Siemaszkowé  
Rzeszów PL již 12. bienále divadelního plakátu. Na Bienále se přijímají  
plakáty z let 2007–09 (minimální formát A2). Termín zaslání plakátů 
a přihlášek 22. 10. 09. Mezinárodní jury Karel Míšek CZ, Pekka Loiri FI,  
Dušan Junek SK, Thierry Sarfis FR a Krzysztof Motyka PL udělí 1. cenu  
6 000, 2. c. 4 500 a 3. c. 3 000 PLN. Info – A: Teatr im. Wandy Siemasz- 
kowej, ul. Sokola 7/9, 35-010 Rzeszów, PL; E: krzysztof.motyka@oppl 

11. Mezinárodní trienále politického plakátu Mons 2010 
Jedenácté trienále bude otevřeno v paláci Mundaneum, rue de Nimy, 
76 v belgickém Monsu za více než rok, od prosince 2010 do dubna  
2011. Přesto pořadatelé žádají zaslat plakáty již do 1. 12. 09. Přijímá- 
ny budou plakáty s politickou tematikou (politické, sociální, divadelní,  
výstavní apod.) vytvořené po 1. 10. 07. Výběrová porota bude v únoru  
2010 a vybraní autoři budou vyzváni k zaslání druhého výtisku plakátu  
na výstavu. Na Trienále budou udělovány ceny, 1. cena činí 3 720 €. 
Info – A: lemanege.mons, Rue des Soeurs Noires, 4a, 7000 Mons BE;  
T: 00.32(0) 65 39.98.00; F: 00.32(0) 65 39.98.09; E: annetherese.
verschueren@lemanege-mons.be; www.affichepolitique-mons.com 
Wolda ‘09 – světová loga z let 2008 a 2009  
Již čtvrtou ročenku značek vydají v Itálii. Zaslané práce posoudí jury 
složená z 10 designérů, 10 klientů a 10 laiků. Uzávěrka je 31. 1. 10. 
V poplatku za účast je zahrnuta ročenka včetně poštovného. Kontakt: 
Areti Maniati, Project Director, Communications, E: areti@wolda.org; 
info a podmínky na www.wolda.org

Soutěže – výsledky/výstavy 
Vítězové 9. Mezinár. trienále plakátu 2009 v Toyamě JP 
17. 7. 09 vyhlásila jury – Werner Jeker CH, Michel Bouvet FR, Mitsuo  
Katsui JP a Koichi Sato JP – vítěze 9. trienále v Toyamě, kteří vzešli 
z 409 vystavených plakátů, jak je z 4 516 zaslaných plakátů již před- 
tím redukovala domácí výběrová porota (Kazumasa Nagai, Shigeo 
Fukuda, Mitsuo Katsui, Shin Matsunaga, Koichi Sato, Mizumaru An-
zai, Kazunari Hattori, Shoji Katagishi). Výsledky: Grand Prix Ralph 
Schraivogel CH: „Der schöne Schein“; dvě zlaté c. Tadahiro Gunji JP:  
„Little family tree“ a Alain Le Quernec FR: „They are people like us 
only with Down syndrome“; 3 stříbrné c. Hiroaki Nagai JP: „Paul Klee“,  
Barlock NL: „Schoon of schijn fake or fair“ a Wieslaw Rosocha PL: 
„Homage a Henryk Tomaszewski“; 10 bronzových c. Sano Kenjiro &  
Endo Yuko JP: „Grease“; Ralph Schraivogel CH: „Chris Marker A fare- 
well to movies“; Melchior Imboden CH „Designer Portraits exhibition 
in Hangzhou China“; Uwe Loesch DE: „World Industrial Design Day“; 
Stasys Eidrigevicius PL: „Terezin“; Piotr Mlodożeniec PL: „Hamlet“; 
Pierre Mendell US: „Posters for the Opera“; Takahiro Eto JP: „Sumo 
wrestling“; Ana Albero ES: „Psoriasis“; Kasia Rogowiec PL: „Henry  
Miller Plexus“; 4. mezinár. c. Yusaku Kamekury Vladimir Chaika RU:  
„Frida Kahlo + Diego Rivera = 100 Years Of Love“. Trienále bylo otev- 
řeno 17. 7.>27. 9. 09, The Museum of Modern Art, Toyama 1-16-12, 
Nishinakano-machi, Toyama-shi, 939-8636 JP.
Ceny 20. Mezinár. festivalu plakátu v Chaumontu 2009 
Mezinár. jury Gerd Dumbar NL, Sadik Karamustafa TR, Woody Pirtle  
US, Koichi Sato JP a Ger Walker ZA se sešla v Chaumontu FR 15. 5.  
09 a ze sta plakátů vybraných výběrovou porotou (Pierre Bernard FR,  
Thomas Couderc FR, Arnaud Corbin FR, Fanette Mellier FR, Bettina  
Richter CH) udělila tyto ceny v mezinár. soutěži: 1. c. Esther Noyons  
NL: „Zomergasten“, 2. c. Claude Kuhn CH: „Spinner Spanner Schwaer- 
mer“, 3. c. Shin Matsunaga JP: „G8 Hokkaido Toyako Summit“ a Ico-
grada Excellence Award Kim Do-hyung KR: „You are under CCTV“.
American Illustration 28
19. 5. 09 oznámil ředitel AI-AP (American Illustration – American Pho-
tography) Mark Heflin, že do letošního ročníku AI28 obdrželi rekord-
ních 8 100 ilustrací. 381 bylo vybráno do ročenky, která vyjde v listo-
padu 09. Dalších 500 profesionálních a 200 studentských ilustrací  
s největším počtem obdržených hlasů bude rovněž zařazeno do 
webové galerie TRIBUTE na www.ai-ap.com. Oficiální křest ročenky  
a spuštění prezentace se uskuteční 12. 11. 09.
100 beste Plakate 08 Deutschland Österreich Schweiz
Výstava plakátů z tradiční soutěže 100 nejlepších plakátů 3 německy  
mluvících zemí byla v červnu zahájena v Berlíně a putuje dále...
• Berlín: 26. 6.>19. 7. 09 Kulturforum Potsdamer Platz, Foyer, Matt-
haeikirchplatz 4–6, D 10785 Berlin DE (spolu s výstavou „40 Plakate 
aus 40 Jahren DDR Plakatkunst“, kurátorka Sylke Wunderlichová) 
• Essen: 28. 8.>27. 9. 09, Museum Folkwang Essen, Schürerhalle, 
Gelsenkirchener Str. 181 (Zeche Zollverein), D 45309 Essen DE (ve 
spolupráci s Deutschen Plakat Museum Essen a red dot design museum)
• Dornbirn: 8.>24. 10. 09, Competence Center Dornbirn, Stadtstraße 
33, A 6850 Dornbirn AT(ve spolupráci s Designforum Vorarlberg)
• Luzern: 7.>14. 11. 09, Kornschütte im Rathaus Luzern, Kronmarkt 3,  
CH 6004 Luzern (ve spolupráci s Posters Lucerne, Luzern CH)
• Vídeň: 25. 11. 09>10. 1. 10 (vernisáž 24. 11. 09) Kunstblättersaal 
des MAK, Stubenring 5, A 1010 Wien (ve spolupráci s Museum für 
angewandte Kunst) 
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• Halle (Saale): od konce ledna 2010 na Hochschule für Kunst und 
Design Halle, Burg Giebichenstein DE
K přehlídce „100 beste Plakate 08 Deutschland Österreich Schweiz“ 
vyšla stejnojmenná kniha v nakl. Hermann Schmidt Mainz, text němec- 
ky/anglicky, 256 str., 34,80 € , formát 21×24 cm, ISBN 978-3-87439-
775-9. Galerii všech vybraných a oceněných plakátů najdete také na: 
www.100-beste-plakate.de

7. Mezinár. trienále Eko-plakátu 4. blok Charkov UA 
Mezinár. jury: Majid Abbasi IR, Alex Jordan FR (předseda), Luba Lu-
kova US, Niklaus Troxler CH, Vladimir Chaika RU, Sergij Mishakin  
UA vyhlásila 26. 4. 09 tento verdikt: GRAND PRIX Sabina Guzy-Bo-
bowska PL: „Fok Ju“; kategorie ECO POSTER – 1. c. Max Skorwider  
PL: „FURious!“, 2. c. Siamak Pour Jabar IR: „We don’t need your de-
coration“, dvě 3. c. Hilpa Hyrkas FI: „Stop Climate Change“ a Uwe 
Loesch DE: „Requiem“, zvláštní c. Jung Tae Oh KR: „A Rabbit Likes  
Carrot“; kategorie ECO-CULTURE 1. c. Plakátová akce „Born in Ukra- 
ine“, kurátor Vladimir Lesnyak UA; 2. c. Chen Zhengda CN & Carla 
Talopp FR: „Sur le Fil“; 3. c. Dmitry Kolomoytsev UA: „Fuga Mortis“; 
tři čestná uznání Dirk Dassow DE „Addiction. Searching for balance  
with nature“, Olga Severina UA „Budetliane“, Andrey Sitnikov RU: „Ma- 
xim Zhukov Master Class“ a plakátová akce „Absolut Graphic Design“,  
kurátor Sergey Serov RU; kategorie: SOCIAL ECO PROJECT – 1. c. 
Angie Rattay, Ulrich Einweg AT: „Planet Earth. Directions for use“, 2. c.  
Olga Il’ina UA: „Thrill ride!“, 3. c. Dushka & Karamushka, Art D’Eco 
Design, Anne van Dijk Design (Recycle-Design) UA/FR/NL, tři čestná 
uznání – Maria Kobus, Evgenia Sidorova RU: „Avoska For Life“, Inna 
Alimova, Olga Novozhilova UA: „Recultivate Geiseltal“ a Svetlana  
Gorelova, Nika Kudinova UA: „Ukraine / 4-th Bag“. V paralelně probí- 
hající 3. mezinár. soutěži Anti AIDS Kharkov 2009 byly uděleny tyto 
ceny: Grand prix Kim Do-hyung KR: „Belosnezhka“, 1. c. Viktoria & 
Margarita Golubnichenko UA: „Buď gotov!“, 2. c. Wang Chen US: 
„Seks bez prezervativa“, 3. c. Elena Staranchuk UA: „Čistaja ljubov 
– Čistaja krov“, 3 čestná uznání – Artem Pasha UA: „Što poseješ, to 
požněš“, Valentina Udintseva RU: „#1, #2, #3, #4“ a Mariia Butko UA: 
„Ljublju těbja očeň“. 

Soutěž 17. Mezinárodního bienále plakátu v Lahti FI  
Muzeum plakátu, které je součástí Muzea umění v Lahti, hostilo již 
17. bienále plakátu. 13. 6. 09 jury (Michal Batory FR, Timo Berry FI, 
Vladimir Chaika RU, Bruno Monguzzi CH a David Tartakover IL) vy-
brala z 252 vystavených plakátů (selektovaných výběrovou porotou 
– Pekka Loiri, Tapani Aartomaa, Timo Berry, Esa Ojala, Kari Piippo –  
všichni FI – ze skoro 2 600 zaslaných plakátů) následující ceny: 
Grand Prix (3500 €) Svetlana, Anastasia, Alexandra a Alexander Fal-
dinovi RU: „Gastarbeiters, Thank You!“, Grafia Prix (3000 €) Alain Le 
Quernec FR: „Ego“; 2. c. (1700 €) Mohammad Jamshidi IR: „The Hu-
man Meditation Tired Volume“; Lauri Tarasti Prize (3000 €) za envi- 
ronmentální plakáty Uwe Loesch DE: „Requiem“; Nejlepší mladý de- 
signér Haruka Sugita JP: „Ozone Layer Depletion“; 2 čestná uznání  
Čedomir Kostovič US: „A-I-D-S Hidden Danger“ a Michal Miksa PL: 
„Ornette Coleman / Jazz Jamboree ‘08“. Info-kontakt: Ville-Matti Raut- 
joki, kurátor Lahden Taidemuseo ja Julistemuseo / Lahti Art Museum 
and Poster Museum.

Výstavy
4. bienále United Designs v Los Angeles 
Zajímavé plakátové bienále pořádají Korejci (KECD – Korean Society 
Experimentation in Contemporary Design) ve spolupráci se světovými 
univerzitami zejména americkými. Bienále se odehrává vždy na jiném 
místě. Letošní již 4. bienále United Designers (Spojení designéři) se 
konalo v Main Gallery na California State University Northridge US. 
Ovšem veškeré materiály, pozvánky, plakát i bohatě vypravený kata-
log (formát 25×18 cm, 280 str.) byly zpracovávány v Jižní Koreji a od. 
tud také distribuovány. Bienále mělo téma ekologie a bylo na něj vy-
bráno 203 účastníků z 23 zemí. Z České republiky byl k účasti na 
Bienále pozván Jan Rajlich ml. (se svým plakátem Ekoplakát pro 
letošní výstavu SBB v Gal. HaDivadlo Brno). Organizátoři Bienále 
souhlasí se zapojením svého Bienále do akcí IBCC (International Bi-
ennales Coordination Committee, o kterých čtenáře SBB pravidelně 
informuje – viz SBB 32, s. 6). Příští – 5. bienále United Designs se 
uskuteční v roce 2011 na Bridgewater State College, Massachussetts 
US. Info – www.designresearchlab.com/uniteddesigns.html
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Nahoře  Záběr z výstavy 100 beste Plakate 08 v Berlíně (foto Horst  
Nogajski)  / Plakát „Gastarbajtři“ od grafické rodiny Faldinových zís- 
kal Grand Prix v Lahti  / Vpravo  Dva snímky ze zahájení 4. bloku v Charkově, u mikrofonu Oleg Veklenko  / Na str. 19  Plakát fukudovské 
výstavy v Lahti (autor Sebastian Kubica) / Niklaus Troxler vytvořil plakát k 12. ročníku ceny Plakat Kunst Hof Rüttenscheid Prize v Essenu



Dansk Plakatmuseum v novej architektúre 
Od zakladateľa a riaditeľa Dánskeho múzea plagátu v Aarhus Pedera 
Stougaarda prišla dobrá správa. Oznamuje, že koncom októbra tohto 
roku bude dostavaná nová budova Dansk Plakatmusea a v novej ar-
chitektúre zaháji (31. 10. 09) táto známa inštitúcia svoju ďalšiu inten-
zívnu činnosť. Úvodnou akciou je veľká výstava pozvaných autorov 
„POSTER TO POSTER“ usporiadaná práve pri príležitosti otvorenia 
novej budovy múzea, ktoré mimochodom má vo svojom archíve oko-
lo 400 000 plagátov zo 126 zemí sveta! V tejto mimoriadnej zbierke  
má osobný archív aj trojica slovenských grafikov Pavel Choma, Du- 
šan Junek a Ľubomír Longauer, ktorá dostala aj pozvanie zúčastniť 
sa svojou novou plagátovou tvorbou na prezentácii uvedenej výsta-
vy. Z Česka sa účastnia o. i. Karel Míšek a Jan Rajlich ml. Súčasne 
bude pri tejto príležitosti vydaná publikácia prezentujúca súčasných 
majstrov plagátu. Jej grafickú tvár navrhuje významný dánsky grafik- 
-designér Finn Nygaard. A: Dansk Plakatmuseum i Den gamle By, Vi-
borgvej 2, 8000 Aarhus C, DK

Výstava plakátů Fukuda in memoriam v Helsinkách 
Jednou z výstav připomínajících japonského grafika Shigeo Fukudu,  
který v lednu 2009 
nečekaně zemřel (viz 
SBB 37/38 s. 19), bude 
také výstava 79 plaká- 
tistů ve finských Helsin- 
kách. Mezi účastníky 
jsou tito členové SBB: 
Vladimir Chaika RU, 
Uwe Loesch DE, João 
Machado PT, Chaz 
Maviyane-Davies US/
ZW, István Orosz HU, 
Kari Piippo FI, Walde-
mar Świerzy PL, Ni-
klaus Troxler CH, Ky-
östi Varis FI, Wang Xu 
CN. Z CZ je zastoupen 
pouze Karel Míšek. 
Úvod do katalogu na- 
psali Steve Heller, Uwe  
Loesch a Kan Tai Keung,  
výstava bude otevřena 
29. 10. 09>31. 1. 10 
v Taidejulistegalleria, 
Kaapeli, Helsinki FI. 

Také v Bolívii: Homage to Shigeo Fukuda 
Do výstavní akce „76 designers for his 76 years“ (76 designérů k jeho 
76 rokům) k uctění památky Shigeo Fukudy bylo pozváno 76 autorů 
plakátů z různých zemí světa. Mezi pozvanými jsou zastoupeni z čle- 
nů SBB: Chaz Maviyane-Davies US/ZW, Dan Reisinger IL, Félix  
Beltrán MX, István Orosz HU, Jan Rajlich jr. CZ, João Machado  
PT, Kari Piippo FI, Mitsuo Katsui JP, Phil Risbeck US, Santiago  
Pol VY, Seymour Chwast US a Xavier Bermúdez MX. Výstava 
bude otevřena v listopadu jako doprovodná akce 3. Mezinárodního 
bienále plakátu BICeBé v Museo nacional de arte La Paz BO, on-line 
je ale už od srpna přístupná na: www.76designersforfukuda.com

Plakat Kunst Hof Rüttenscheid Prize získal Alain Le Quernec 
Tým PKHR, který tvoří 
Feliks Büttner, Uwe 
Loesch, Viktor Sero- 
neit a Niklaus Troxler,  
a René Grohnert  
z Deutsches Plakat  
Museum Essen DE 
oznámili, že na 12. roč- 
níku ceny Plakat 
Kunst Hof Rütten-
scheid Prize 2009 byla 
tato cena udělena 
Alainu Le Quernecovi 
FR. Slavnostní udílení  
se konalo 18.>20. 9. 09  
v Essenu. Součástí je 
tradičně i výstava lau-
reáta v Grillo-Theater 
Essen. Info – A: Pla-
kat Kunst Hof Rütten-
scheid Pkhr, Annastr. 
75, 45130 Essen DE; 
E: Info@Pkhr.De;  
T: 0201 872 39 26;  
F: 0201 872 39 39. 

Rico Lins vystavuje grafické hranice
Výstava „Rico Lins: Graphic Borderlines/Uma Gráfica the Fronteira“ 
byla otevřena v Instituto Tomie Ohtake v São Paulo BR (15. 5.>12. 7. 
09). Projekt, který měl premiéru v Caixa Cultural RJ v Rio de Janeiro 
(09. 12. 08 > 15. 3. 09) a bude pokračovat v dalších městech, by měl 
podle kurátora výstavy Agnaldo Fariase přispět k diskusi o hranicích 
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Aktuálně 
Zemřel Heinz Edelmann – 
tvůrce filmu Žlutá ponorka
Grafik a ilustrátor Heinz Edelmann 
(20. 6. 34 Ústí nad Labem CZ —  
21. 7. 09 Stuttgart DE) se narodil  
v Československu, ale většinu 
svého života prožil v Německu  
a částečně v Nizozemsku. V červen- 
ci zemřel krátce po svých 75. na-
rozeninách. Edelmann byl český 
Němec a při různých setkáních 
se ke svému československému 
původu hlásil, a to částečně také  
v češtině, kterou úplně nezapom- 
něl. Patřil k osobnostem, které 
výrazně ovlivnily vizuální kulturu 
2. poloviny 20. století, jeho výtvarné psychedelické pojetí filmu  
„Yellow Submarine“ (Žlutá ponorka) na motivy písně Beatles se stalo  
od roku 1968 ikonou mladé a střední generace. O Edelmannovi uve- 
řejnily rozsáhlé nekrology nejvýznamnější světové deníky. 23. 7. 09 
napsal o Heinzi Edelmannovi např. Steven Heller do New York Times, 
kde mimo jiné uvádí takřka neuvěřitelný příběh, jak se slavný kresle- 
ný film rodil:  

„Nebylo jednoduché získat základní svolení k ,Yellow Submarine‘. Jak 
v roce 1968 uvedl Newsweek  Beatles nebyli nadšeni konvenčním 
komiksem, který vytvořil Brodax (bez účasti Edelmanna) a jejich ma- 
nažer Brian Epstein byl stejně tak tvrdou skálou. 
Ledy se hnuly, napsal Newsweek, po procházce v Tate Gallery v Lon- 
dýně, kde se Brodax a Epstein ocitli u obrazu J. M. W. Turnera ,Peace  
— Burial at Sea‘ (Mír — Pohřeb na moři) a obdivovali intenzivní barvy  
tohoto obrazu. Brodax se zeptal: ,Nebylo by ohromné, kdybychom 
mohli dostat takové barvy do pohybu?‘ Epstein odpověděl: ,My nepo- 
třebujeme velké umění.‘ Edelmann byl ale perfektní umělec, Epstein 
konečně souhlasil a nakonec ,Yellow Submarine‘  
dostala něco ze zářivých kvalit Turnera.” 

Heinz Edelmann (foto Gerrit Terstiege) / Typická Edelmannova 
ilustrace čtveřice Beatles z filmu Žlutá ponorka (© Subafilms Ltd.)



mezi uměním a designem. K projektu byl vydán též portugalsko-ang- 
lický katalog. Rico Lins byl jedním z účastníků výstavy SBB „Horizonty  
ilustrace“ v r. 2004, proslavil se jako dlouholetý spolupracovník časo- 
pisů v USA, např. New York Times Magazine. Info – Rico Lins + Studio,  
Campevas 617, S. Paulo SP 05016-010, BR; E: rico@ricolins.com
Ars Electronica 2009 – 
Již více než 20 let má tradici festival Ars Electronica v Linci AT. Bohatý  
program ročníku 2009 – Cyber Arts 09 (3. 9. >4. 10. 09) včetně pře- 
hledu cen Golden Nica v kategoriích interaktivní umění, hybridní 
umění a digitální hudba najdete na www.ok-centrum.at/

Top20: World Graphic Design Stars 
Na výstavu „Top20: Зірки світового графічного дизайну“ (Top20:Hvěz- 
dy světového grafického designu) v Modern Art Research Institute 
Kiev UA (20. 8.>20. 9. 09) byly vybrány kolekce 20 tvůrců plakátů ze 
sbírek 4. bloku v Charkově: Majid Abbasi IR, Nous Travaillons Ensem- 
ble FR, Vladimir Chaika RU, Shigeo Fukuda JP, Kazumasa Nagai 
JP, Yuri Surkov RU, Alain Le Quernec FR, Takashi Akiyama JP, Ni-
klaus Troxler CH, Kari Piippo FI, Tadanori Yokoo JP, Jan Rajlich 
sr./jr. CZ, David Tartakover IL, Paula Scher US, Xiao Yong CN, Volo- 
dimir Lesnyak UA, Lex Drewinski DE, Jianping He DE, Chen Fang CN  
a Dr. Peche + Melle Rose Laboratoires CCCP FR. Výstavu Top 20 
zorganizovali Akademie umění Ukrajiny – Výzkumný ústav moderních 
umění, Ukrajinská asociace graf. designérů „4. Blok“ a organizace 
mladých při Ukrajinské unii designu. Koordinátorkou výstavy byla 
Aliona Solomadina. Info – A: Gallery of the Modern Art Research In-
stitute, 18, str. Schorsa, Kiev, UA; www.mari.kiev.ua; www.4block.org 

Icograda
Xin: Icograda World Design Congress 2009
Světový kongres Icograda (Mezinárodní rada organizací grafického 
designu) 2009 se v Pekingu CN koná koncem října s programem:  
19. >24. 10. 09 Pre-Congress Workshops, 24.>25. 10. 09 General 
Assembly (valné shromáždění), 26. >28. 10. 09 Mezinár. konference, 
29.>30. 10. 09 konference Icograda Education Network.
Manifest XIN-     k světovému kongresu Icogrady v Pekingu:
Xin-    doslova v čínštině znamená lidskou mluvu/hovor, případně 
sdělení/dopis. Výraz Xin-    reprezentuje primitivní prostředky komuni-
kace, dnes má XIN ale více dimenzí než v minulosti:
• Xin-xi (Informace) – mezilidská komunikace 
• Xin-nian (Vize) – design lepšího světa 
• Xin-ren (Důvěra) – porozumění a spolupráce
• Xin-yong (Kredibilita) – důvěryhodnost a odpovědnost
• Xin-xin (Víra) – víra v naději
Světový kongres Icograda 2009 v Pekingu bude hledat prostřednic- 
tvím tématu XIN-    současná řešení a výzvy ve čtyřech rozměrech: 
• A(ccess – zpřístupňovat) – demokracie a otevřenost designu
• B(alance – vyvažovat) – jednota, harmonie
• C(ommunicate – komunikovat) – informace a mezikulturní komunikace
• D(efine – definovat) – design budoucnosti a pro budoucnost
Valné shromáždění OSN v r. 1972 vyhlásilo World Development Infor- 
mation Day (Světový den rozvoje informací), rezoluce 3038. Datum 
bylo současně s United Nations Day určeno na 24. 10. Tento den 
bude zahajovacím dnem kongresu. Více info na www.beijing2009.org

Konference Icograda Education Network 
Icograda oznámila řečníky na 2denní konferenci Icograda Education  
Network (IEN), která se uskuteční 29.>30. 10. 09 v rámci Icograda 
World Design Congress 2009 Beijing CN. Soustředí se tu pedagogové  
komunikačního designu. 50 vybraných přednášek bude publikováno 
ve sborníku a na webu Icogrady. Řečníci na konferenci IEN: Anne 
Ghory-Goodman (Milwaukee Institute of Art and Design US), Helmut  
Langer (DE), Paula DiMarco (California State University, Northridge, 
US), Lawrence Zeegen (School of Communication Design, Kingston 
University, London GB), Deborah Alden (School of Art, Design and Me- 
dia, NTU Nanyang Technological University SG), Ann McDonald, Au-
dra Buck-Coleman a Mark Biddle (Northeastern University in Boston 
US), Audra Buck-Coleman (University of Maryland US), Mark Biddle 
(Weber State University in Ogden, Utah US), Emma Jeffries, Joyce 
Yee a Kathryn McKelvey (School of Design at Northumbria University,  
Newcastle GB), Ian McArthur, Karin Watson a Simon McIntyre (UNSW  
University of New South Wales AU), Eric Ligon a Michele Wong (Uni-
versity of North Texas US), Antoine Abi Aad (Lebanese American Uni-
versity LB), Elizabeth (Dori) Tunstall (Swinburne University in Melbour-
ne AU). Kontakt – info: Diala Lada, Education Projects Officer, Icogra-
da Secretariat, E: education@icograda.org; www.beijing2009.org 
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Výběr dalších akcí, které podporuje Icograda: 
31. 10. 09 Termín příspěvků pro Guangzhou Design Week CN
2.>5. 11. 09 Konference Design Thinkers 2009, Toronto CA
30. 11.>5. 12. 09 Výstava HKDA Asia Design Awards 09 Hong Kong 
30. 11.>5. 12. 09 Design Week, Hong Kong HK
2.> 8. 12. 09 Mez. konference a výstava Design Korea 2009, Incheon KR
26.>29. 4. 10 Icograda Design Week Design Currency 2010, Vancouver CA 
21.>25. 6. 10 Icograda Design Week Straight to Business, Madrid ES

Konference – workshopy – akce
Neapolský týden grafického designu 
První ročník „Design Per. Settimana Internazionale della Grafica“ (De- 
sign pro. Mezinárodní týden graf. designu) se odehraje v Neapoli IT 
6.>11. 10. 09. Organizuje jej AIAP (Associazione Italiana Progettazio-
ne per la Comunicazione Visiva). Info na www.aiap.it/designper

Mezinárodní konference Designing for Children 
Navrhování (design) pro děti se zaměřením na hru a učení je téma-
tem mezinár. konference v Indii. 2.>6. 2. 10, kterou pořádá Industrial 
Design Centre při Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai IN. 
Info: A: Helpdesk – ‘designing for children’, IDC, IIT Bombay, Powai, 
Mumbai 400076 IN; E: seminar@idc.iitb.ac.in; contact@designingfor-
children.net; www.designingforchildren.net; www.inaplanetofourown.net;  
www.designingforchildren.ne; www.in-de-as.org; www.designinindia.net 

Různé 
Výzva k zaslání prací do knihy Basic Pack
Sylvie Estrada, redaktorka nakladatelství Index Book, které je speciali- 
zováno na design, vyzývá designéry k zaslání příspěvků do chystané  
publikace o obalech „Basic Pack“. Uzávěrka je 15. 11. 09. Publikovaní  
autoři obdrží výtisk zdarma. Podrobnosti na webové stránce, kontakt: 
Sylvie Estrada, INDEX BOOK, Consell de Cent, 160 Local 3, 08015 Bar- 
celona ES; T: +34-93 454 5547; F: +34-93 454 8438; www.indexbook.com
Regionální databáze designu
Maďarská rada designu (design centrum), kterou řídí Judit Várhelyi, 
oznámila spuštění inovované webové databáze designu pro země 
střední Evropy. Obsahuje instituce, školy a muzea designu a architek- 
tury v tomto regionu. Databáze je přístupná na www.hpo.hu/English/ 
testuletek/mft/designintezmenyek/kereses.html; kontakt – E: mfti@hpo.hu

Co nás zajímá – úvaha...
Kdo by si myslel, že pražská zoo je již zcela za vodou, co se týká 
výrazného grafického vizuálu minulých let, ten se plete.  
Bohužel se to ještě nepodařilo. Ne a ne se přebrodit. Jak to 
předtím působilo celistvě a profesionálně, tak to nyní vysílá  
naprosto bezradné signály. Vypadá to, že nějak nejde dát vale  
tomu, co už tam dávno nemá být... Škoda, expozice jsou příjem- 
né, zvířata parádní, jen ta grafika furt není ani koza ani pes. 
Chtělo by to začít od Adama, nebo snad od vejce... 
(dhb)

Ilustrativní foto z pražské zoo od Daniely Benešové


