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Kalendář / nejdůležitější termíny
>30. 6. 11 – BRRR NA NĚ! Vizuální HaDesign v HaDivadle – místě vizuálního designu! / Brno – h. m. g. d. 64, Galerie HaDivadlo Brno

10. 6.>25. 9. 11 – Bienále plakátu Lahti FI
29. 6. 11 – Světový den průmyslového designu
1. >17. 7. 11 – 5. mezinárodní bienále United Designs Limasol CY
13. 9., 14 h – 10. valná hromada SBB, Brno, Jiráskova 4
13. 9., 17 h – vernisáž SBB Art & Design 2011 / členská výstava k 20.
výročí SBB / Brno – h. m. g. d. 65, Galerie HaDivadlo Brno (>11. 11. 11)

Jaroslav Sůra 31. 3. 1929 – 24. 5. 2011

Sdružení Bienále Brno oznamuje, že 24. 5. 11 zemřel
jeho čestný člen, člen SČUG Hollar, Asociace užité
grafiky a designu a člen Aliance Graphique Internationale, akademický malíř a grafik Jaroslav Sůra ve
věku 82 let. Na přípravě posledního rozloučení (31. 5.
11) ve strašnickém krematoriu v Praze se spolupodílel
čestný člen SBB Miroslav Kudrna. K Sůrovu úmrtí
vydala také zprávu ČTK, která mj. uvedla, že Sůra
v roce 1954 absolvoval VŠUP v Praze, kde byl žákem
Karla Svolinského. Dětství a mládí prožil v rodině
venkovského učitele na Podblanicku, odkud čerpal
své motivy. Vytvářel volnou i užitou grafiku, malby,
ilustrace, plakáty, grafický design a typografie. Jeho
dílo je zastoupeno ve veřejných a soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí. Nechybí ani v Muzeu
moderního umění v New Yorku, kde v roce 1995 získal prestižní americkou Národní cenu za grafickou
úpravu nejlepší knihy roku na téma holokaustu. V roce
2000 získal bronzovou medaili za divadelní plakát
k Molièrově hře „Chudák manžel“ na soutěži plakátové tvorby v japonské Toyamě. Rok předtím získal Tokyo TDC Award 1999 za plakát vytvořený pro svou
samostatnou výstavu. Na osmém ročníku mezinárodní přehlídky Intersalon 2004 v Českých Budějovicích
získal Jaroslav Sůra cenu za celoživotní dílo.

Karel Aubrecht: 20 let SBB (Art & Design) / Nahoře serigrafie Jaroslava Sůry z r. 1995

Příště: SBB 47 – redakční uzávěrka 25. 9. 11
SBB 46:

katalogy výstav Brrr na ně!,
► Přílohy
Novorození a Design my Love (pro členy SBB)

Brrr na ně!:

64. výstava Brno – hl. město graf. designu byla v Galerii HaDivadlo zahájena ve Světový den grafického designu.
Nahoře „dotvořený“ plakát výstavy / Vpravo nahoře: jednu z cen tomboly vyhrál i Jan Rajlich st., čestný předseda
SBB / Dagmar Kučerová-Lanatová získala hlavní cenu – tričko s podpisy studentů / Pan Josef zahudl několik skladeb ze svého repertoáru
/ Studentka Alžběta Cupalová / Pavel Beneš a Jan Rajlich ml. / Na spodních fotografiích je zachycen nával na vernisáži / Fotografovali
František Kressa (4), Pavel Beneš (1), Vlasta Brímová (1), Jan Rajlich ml. (1) a Alena Rajlichová (1)
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Výstavy Sdružení Bienále Brno
BRRR NA NĚ!

64. výstava cyklu Brno – hlavní město grafického designu s názvem
„BRRR NA NĚ! / Vizuální HaDesign v HaDivadle – místě vizuálního
designu!“ byla otevřena za početné účasti diváků přímo v den Světového dne grafického designu – 27. 4. 11. Studenti ateliéru Vizuální design FUD UJEP v Ústí nad Labem, spolu s jeho vedoucím ak. mal.
Pavlem Benešem uvedli vernisáž a zajistili účastníkům vernisáže
hudební vystoupení houslisty pana Josefa (vyhrávajícího kolemjdoucím na nedalekém rohu ulic) a také tombolu... Povedlo se! Výstava
skončí >30. 6.11; v Hadivadle se bude malovat, takže nemůže být
prodloužena přes prázdniny... Tisk o výstavách píše málokdy, o grafickém designu skoro vůbec ne... Zaregistrovali jsme jeden obsáhlý
článek, který před vernisáží napsala redaktorka kulturní rubriky Rovnosti Lenka Suchá: „Galerii HaDivadla ovládnou výtvory vizuálního
designu“ (Brněnský deník Rovnost, 27. 4. 11).

20 let SBB aneb SBB AD 2011

65. výstava cyklu Brno – hlavní město grafického designu, Galerie
HaDivadlo Brno, 13. 9.>11. 11. 11 -– více na str. 12.

Výstava Evropský divadelní plakát II

10. valná hromada SBB opět po 2 letech, 13. září 2011

Řídící výbor SBB svolává v souladu se zněním stanov SBB 10. valnou
hromadu Sdružení na úterý 13. 9. 11 ve 14 h do Brna na Jiráskovu
třídu 4. VH je usnášeníschopná za každého počtu přítomných, jednou
ze základních členských povinností je však účastnit se tohoto pro směrování v dalších 2 letech důležitého mezníku. Na VH se volí orgány
Sdružení na nové období, schvaluje se také mj. výše členských příspěvků
a vytyčují se cíle další činnosti. Z jubilejní 10. VH se účastníci odeberou na zahájení členské výstavy k 20. jubileu Sdružení Bienále Brno.

Web SBB

Stránka SBB-BIENALEBRNO.CZ byla od dubna 2011 vybrána pro archivaci Národní knihovnou České republiky a byla tak zařazena do
Národní bibliografie ČR. 4× za rok NK ČR archivuje on-line aktuální
stav českých webových stránek ve svém archivu (v současnosti je
jich 2 800). Naše stránka, na které se např. nacházejí ve formátu pdf
i všechny zprávy SBB od čísla 15 nebo soupis všech výstav SBB od
roku 1992, bude takto
přístupná i v budoucnu
pro další generace, i kdyby časem zanikla a z webového prostoru zmizela...

Webová stránka
Felipe Tabordy

UVU Plzeňské oblasti spolu s Moravskou galerií v Brně a Sdružením
Bienále Brno pořádají výstavu zařazenou do oficielního programu Mezinárodního festivalu DIVADLO v Plzni. Výstava naváže na předchozí
festivalovou výstavu podobného obsahu, která měla patřičný ohlas.
Bude připravena opět ze sbírkového fondu oddělení grafického designu MG a vybrána vedoucí oddělení PhDr. Martou Sylvestrovou. Kurátorem plzeňské instalace je člen SBB Zdeněk Světlík, 15. 9.>15. 10. 11.

Náš brazilský čestný
člen Felipe Taborda zve
k „návštěvě“ své nové
stránky – viz www.felipetaborda.com.br/

Jiří Šalamoun v Galerii Portheimka

Členové SBB

Výstavu „Chytání snů,
kresby Jiřího Šalamouna“
v pražské galerii Portheimka uvedl PhDr. Jan
Rous 8. 11.>2. 12. 10.
V minulém čísle SBB se
nám díky šotkovi zpráva
někam zatoulala, a tak to
nyní napravujeme...

Jubilea členů SBB červenec–prosinec 2011

V této rubrice uvádíme naše členy, kteří dovrší v daném období
!!! 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... let !!! BLAHOPŘEJEME !!!
O Vlasta Brímová, 11. 10. – „65“ O Josef Válek, 10. 11. – „65“ O
!!! BLAHOPŘEJEME !!! 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... let !!!

Aktuální seznam členů SBB v ČR a SR

Registrační číslo SBB / Příjmení / Jméno / Titul (Č = čestný člen)
0039 Kállay Dušan prof. ak. mal. Č
2034 Johanus Václav
0046 Longauer Ĺubomír prof. ak.
2035 Kárász Karel Mgr.
mal. Č
2036 Mysliveček Boris
0066 Junek Dušan Ing. arch. Č
2037 Borovec František
1003 Hlušička Jiří PhDr. Č
2040 Netolička Vladimír ak. mal.
1008 Kudrna Miroslav Č
2041 Odehnalová-Jedličková
1010 Šindler Jiří ak. mal. Č
Alena Mgr.A.
1011 Rajlich Jan st. Č
2045 Hlubučková Dagmar
1016 Holešovský Karel PhDr. Č
2043 Plojharová Dana
1017 Zhibo Jiří Č
2046 Beneš Pavel ak. mal.
1018 Lejska Jiří Č
2049 Benešová Daniela ak. mal.
2001 Rajlich Jan doc. Ing. arch.
2050 Bubeník Josef
2002 Aubrecht Karel ak. mal.
2051 Kubín Petr
2003 Postl Radomír ak. mal.
2052 Tichák Jan
2004 Houf Václav Mgr.
2053 Schicker Jan
2007 Baránková Vlasta ak. mal.
3001 Rostoka Vladislav
2008 Eliška Jiří doc. PaedDr.
3002 Dóka ml. Jozef ak. mal.
2010 Kremláček Josef ak. mal.
3003 Choma Pavel doc. ak. mal.
2011 Leszczynski Rad. Ing. arch.
3004 Vološin Vladimír
2012 Milata Augustin
3005 Štanclová Kamila ak. mal.
2013 Prachatická Markéta ak. mal.
3006 Hauke Jozef
2014 Solpera Jan prof. ak. mal.
3007 Haščák Jozef Art.D. doc.
2016 Šalamoun Jiří prof. ak. mal. Č
ak. mal.
2018 Válek Josef
3008 Doricová Dana Mgr.
2020 Jecho Evžen
3009 Bílý Ivan ak. mal.
2021 Kučerová-Lanatová
3010 Haščák Andrej Art.D. Mgr.art
Dagmar ak. mal.
4001 Brímová Vlasta PhDr.
2023 Světlík Zdeněk Č
4003 Hudečková Hana
2027 Ziegler Zdeněk prof. Ing.
4005 Svoboda Václav PhDr.
arch. Č
4006 Vítek Miroslav JUDr.
2028 Mekyska Václav
4007 Bohuš Radek
2029 Horecký Vladislav
4008 Čipáková Jana Mgr.
2031 Plotěná Marie Mgr.
4010 Kubíček Josef Ing.
2032 Wein Michal ak. mal.
5001 Fassati Tomáš Mgr.
2033 Fulín Miloslav
Celkově 66 členů v ČR a SR.

Na snímcích Karla
Aubrechta autor J. Š.
a záběr z expozice

Jiří Zhibo vystavoval ke Světovému dni grafiky

„Něco dříve a také i z nedávna“ nazval J. Zhibo výstavu, která trvala
od dubna > 6. 5. 11 v hale Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Zprávy z ČR a SR
Výstavy

Piotr Kunce v Havířově

73 kulturních plakátů předního polského grafika bylo vystaveno ve
Výstavní síni Viléma Wünscheho (KD Leoše Janáčka) v Havířově
5.>29. 4. 11.
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Web-communication

Výstavní prezentaci autorských plakátů Web-communication v Berouně připravila Asociace užité grafiky ve spolupráci s Městskou galerií
v Berouně. Navazuje na mezinárodní projekty Virtuálního bienále
Praha, jež AUG pravidelně pořádá od roku 2007. Přestože se v názvu
objevuje slovo bienále, jedná se o každoroční přehlídky, které se odehrávají jak ve virtuálním prostředí webové domény, tak i v reálném
prostoru pražské galerie Altánu Klamovka. Bienále odkazuje s určitou
nadsázkou na dnešní zrychlený způsob života a jeho dopady na oblast vizuální komunikace. Témata jednotlivých ročníků Virtuálního
bienále Praha byla pravidelně vypisována na aktuální společenská
témata, jimiž byly: E-mail – Sex, Fast Food, Global Crisis a Discrimination. Přehlídky se uskutečňují ve dvou kategoriích: studentů vysokých uměleckých škol a profesionálních umělců a designérů. Ročníky

2007, 2008 a 2009 si můžete prohlédnout na www.augdesign.cz/aktual/projekty. Vedle tématu reagujícího na současnou kulturně-sociální
situaci ve světě jsou dalšími styčnými body mezinárodních projektů
také snahy o mezinárodní konfrontaci mladých studujících grafických
designérů v kontextu s profesionálními grafiky a dále také médium
prezentace, kterým se stává autorský plakát převážně založený na
kresbě a typografii v černobílém provedení. Přípravu jednotlivých
ročníků vzhledem k tomu, že probíhá v rovině webové komunikace,
umožňuje snížený rozpočet, protože poměrně velká část se odehrá-vá
v rovině e-mailu a vyvěšení jednotlivých příspěvků na webu. Mezinárodní organizační výbor i mezinárodní porota může být takto do projektu zapojena díky přístupnosti k internetu odkudkoliv.
Výstava Web-communication je výběrem autorských plakátů ze všech
ročníků Virtuálního bienále Praha s přihlédnutím na autory, kteří byli
v historii oceněni. Dalším kurátorským záměrem bylo představit práce
studentů ateliéru Grafického designu I na Katedře vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Vedoucí ateliéru Karel Míšek
je jedním ze zakládajících členů Virtuálního bienále Praha a jeho studenti se pravidelně v hojném počtu jednotlivých ročníků zúčastnili.
Výstava vznikla za významné podpory ateliéru, na přípravě se výrazně podíleli odborný asistent Jan Hora a posluchač Jakub Konupka.
Lenka Sýkorová, kurátorka výstavy
O Web-communication, výběr plakátů ze čtyř mezinárodních projektů E-mail Sex, Fast Food, Global Crisis, Discrimination, Městská
galerie Beroun, 30. 3.>22. 4. 11, augdesign@email.cz; www.aug.cz/
virtualni-biennale

Série Zlatá éra českého filmového plakátu pokračuje
O XII.: Josef Vyleťal (4. 11.>31. 12. 10)

Malíř, grafik, divadelní a filmový výtvarník J. Vyleťal se narodil 18. 6.
1940 v Brně, zemřel 3. 2. 1989 v Praze. Studoval na Vysoké škole
technické v Bratislavě (1957–1960) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1960–1961; Adolf Hoffmeister). Samostatně vystavoval
od roku 1963, kolektivně od roku 1965. V letech 1964–1979 vytvořil
sto patnáct filmových plakátů.
O XIII.: Karel Teissig – Filmové plakáty (24. 3.>31. 5. 11)
Malíř, grafik a ilustrátor K. Teissig se narodil 19. 4. 1925 v Unhošti,
zemřel 1. 10. 2000 v Praze. Studoval na Škole malby SVU Mánes
v Praze (1943–1945; Josef Liesler, Jan Bauch, Stanislav Ježek), Akademii výtvarných umění v Praze (1945–1950; Vratislav Nechleba)
a Academie Royale dès Beaux-Arts v Bruselu (1948; L. Devos). Vystavoval od 50. let. V letech 1959–1989 vytvořil osmdesát sedm filmových plakátů. Patří k nejosobitějším a nejuznávanějším tvůrcům československého plakátu. Jako vůbec první československý výtvarník
získal za plakát k francouzskému filmu Burziáni v roce 1964 cenu
Toulouse-Lautreca v Paříži. Byl členem SBB.
O Foyer kina Světozor a Filmová galanterie Terryho Ponožky,
Vodičkova 41, Praha 1; www.terryhoponozky.cz

Letní plakátové slavnosti

Po dobu tří letních měsíců (1. 6.>31. 8. 11) probíhají ve třech pražských kinech (Světozor, Aero a Oko) Letní plakátové slavnosti. Představí divákům prozatím nevystavené plakáty z 60. let dvacátého století. Jde o cca 100 výtvarných československých filmových plakátů,
díla významných československých výtvarníků, kteří se plakátové
tvorbě věnovali především v šedesátých letech a posléze filmové plakáty přestali z rozličných důvodů navrhovat (emigrace koncem 60. let,
ukončení prací v oblasti užitého umění atd). Přesto během této krátké
doby vytvořili díla, jež se dnes řadí do zlatého fondu československého filmového plakátu, a velmi podstatným způsobem určili podobu
a vývoj československého výtvarného filmového plakátu. K těmto
autorům patřili především: Jiří Balcar, Richard Fremund, Zdeněk Palcr
a Jan Kubíček. Vedle nich se představí filmové plakáty dalších autorů:
Ladislav Dydek, Josef Flejšar, Vladimír Fuka, Eva Galová-Vodrážková, Eduard Hájek, Alexej Jaroš, František Kardaus, Václav Kasík, Miroslav Klomínek, Jan Kratochvíl, Jan Meisner, Hermína Melicharová,
Jaroslav Milovanský, Miroslav Němeček, Miroslav Pechánek, Čeněk
Pražák, Miloš Reindl, W. A. Schlosser, Zdeněk Seydl, Jaroslav Sůra,
Jiří Svoboda, Břetislav Šebek, Bohumil Štěpán, Vladimír Tesař, Stanislav Vajce a Miroslav Vystrčil. Info: www.terryhoponozky.cz/serie/
137-letni-plakatove-slavnosti; 10 000 druhů československých výtvarných filmových plakátů na internetu viz: www.terry-posters.com

Virtuální bienále Praha:

Ukázky z vítězných prací
loňského ročníku na téma diskriminace: Karel Míšek (Grand Prix),
profesionálové – Max Skorwider (zlatá cena), Ferenc Barath (stříbrná c.), studenti – Barbara Karpiel (zlatá c.), Jakub Maca (stříbrná c.)
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Filmové plakáty:

Na str. 5 – záběr z výstavy
Josefa Vyleťala / Olga Poláčková-Vyleťalová / Jeden z plakátů Karla Teissiga / Dole: Druhá
manželka K. Teissiga (vlevo) s Olgou Poláčkovou-Vyleťalovou na vernisáži K. Teissiga / Z výstavy K. Teissiga (snímky K. Aubrechta) 

Zaujalo nás...

Grafický design na ČT

V rámci cyklu „Retro aneb Reálie a fenomény naší nedávné všední
minulosti“ se Česká televize také dotkla grafického designu (alias
užité grafiky)... Jak už je u většiny dokumentů ČT obvyklé, šlo o nesouvisle navršenou směs všeho možného s poněkud trendy (retro = tendenční) komentáři, ale alespoň zase kousek povídání o oboru... Objevil se zde i šot z jednoho z Bienále v Brně v 80. letech... Vysílalo se
20. 3. 11 na ČT24 a pořad můžete zhlédnout v TV archivu na
www.ct24.cz/vysilani/2011/03/20/211411000360012-11:32-retro/

Školy – mladí designéři
Studentské soutěže – výsledky
Ceny Mladého obalu 2011

Slavnostní předávání cen Mladého obalu 2011 se konalo 26. 5. 11
v experimentálním prostoru Roxy NoD, Praha. Vyhlásila je porota ve
složení: Jan Činčera, obalový designér a dlouholetý předseda soutěže
Mladý obal, Jan Čtvrtník, průmyslový a produktový designér pracující
v AEG design teamu společnosti Electrolux, Klára Kvízová, grafický
design, zakladatelka studia ReDesign, Filip Blažek, grafický designér

působící ve studiu Designiq a redaktor časopisu Typo, Piotr Bozyk,
průmyslový designér a kinetický sochař, profesor na Akademii výtv.
umění Jana Matějky v polském Krakově, vedoucí ateliéru Konceptuálního designu Fakulty průmyslového designu. Výherci se stali v kategorii „Produktový obal“ zaměřené na „Obal na národní produkt“ Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let 1. Diana Winklerová,
Vlajkobal-českobal CZ; 2. Ľubica Kulomberová, Obal na topánky firmy
Botas, VŠUP, SK; 3. Melissa Dangerfield, Medové bonbóny Manuka,
Massey University Albany, NZ; Cena Slovenského centra dizajnu:
Martin Sombathy, Obal na bryndzu, Slovenská technická univerzita
v Bratislavě, SK. Studenti středních a vyšších odborných škol 1. Tomáš
Chludil, Kufřík Merkur; 2. Lukáš Kocián, Taška na houby aneb houbaření – český národní sport, oba Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště, CZ; 3. Michael Rosa, Obal na vysočinu, Střední
umělecká škola Ostrava, CZ; 3. Pavlína Králová, Obal na provázek,
Střední odborná škola obchodu, umění a designu v Plzni, CZ; Cena
předsedy poroty: Kateřina Kuchariková, Česká krajka, Střední umělecká škola Ostrava, CZ. V kategorii „Jiný pohled“ s tématem „Kniha
jako obal na slova“ 1. Nikola Kalinová, Skrytá psaní, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, CZ; 2. Ondřej Horáček, Zenrin Kushu, CZ;
3. Radka Bartošová, Starcův strom, Soukromá střední umělecká
škola a vyšší odborná škola grafická Jihlava, CZ. Další info:
www.mlady-obal.cz/news/?newId=62&action=detail
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Laboratoř designu
Od roku 2008 uvádí SBB rubriku „Laboratoř designu“. Vysokým i středním školám v ČR a SR je v ní nabízena možnost publikování prezentačních, rozborových a teoretických článků, případových studií apod.
pedagogů, akademických pracovníků a studentů (zejména doktorského studia) v rozsahu cca jedné tiskové strany čtvrtletníku SBB (tj. max.
4 str. RKP = cca 6 000 znaků i s mezerami, včetně názvu článku, klíčových slov a anglické anotace; v případě obrázků je třeba adekvátně
zmenšit rozsah textu). Jednotný poplatek za otištění 900 Kč prosíme
poukázat na účet SBB u KB Brno-město č. 79738621/0100 vždy do
termínu uzávěrky příslušného čísla SBB. Články dodané redakci SBB
musí mít atributy vědeckého článku: název v českém nebo slovenském
jazyce a jeho překlad do angličtiny, 5 klíčových slov, anotaci v anglickém jazyce o rozsahu do 300 znaků; obrazové přílohy v tiskovém
formátu (.tiff, .jpg, .pdf; 300 dpi, CMYK). Články musí být již recenzované, jméno recenzenta bude uvedeno. Formální obsahová úprava
by se měla řídit již v Laboratoři designu uveřejněnými články. Redakce SBB si vyhrazuje právo článek neotisknout v případě nedodržení
daných podmínek. Akademickou redakční radu SBB tvoří kolegové
– akademičtí pracovníci – profesoři a docenti z vysokých škol v ČR
a SR, působící zejména v oblasti průmyslového a grafického designu
a v příbuzných oborech. Tvoří ji: doc. ak. soch. Alexius Appl, doc.
PaedDr. Jiří Eliška, prof. ak. arch. Jan Fišer, doc. ak. mal. Jozef
Haščák, ArtD., doc. ak. mal. Pavel Choma, doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., doc. ak. soch. Ladislav Křenek, ArtD., doc. ak. soch. Peter
Lehocký, ArtD., doc. ak. mal. Karel Míšek, PhD., doc. ak. mal. Josef
Mištera, doc. ak. soch. Peter Paliatka, ArtD., prof. ak. arch. Ing. arch.
Ivan Petelen, PhD., doc. Ing. arch. Jan Rajlich, prof. Ing. Ivo Serba,
CSc., prof. Ing. Štefan Schneider, PhD., prof. ak. mal. Jan Solpera,
prof. ak. mal. Stanislav Stankoci, prof. ak. soch. Pavel Škarka, prof.
ak. mal. Rostislav Vaněk a prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler.
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Článek Laboratoře designu

Optické klamy / Optical Illusions

O Klíčová slova: optický klam, fyzikální optický klam, fyziologický op-

tický klam, paobraz, kognitivní optický klam, zdvojené obrazy, paradoxní iluze
O Annotation: This article gives a brief review of basic kinds of
optical illusions. They are divided into three essential groups –
physical, physiological and cognitive optical illusions.
Co se vlastně skrývá za pojmem optický klam? Na první pohled jednoduchá odpověď se ale může vyvinout ve spoustu jiných otázek. Optickým klamem se nazývá jev, při kterém vizuální informace shromážděná okem zapříčiní, že ji mozek špatně interpretuje. Co tedy vidíme
je odlišné od skutečnosti. V konečném důsledku lze pod tento pojem
zahrnout vše, kdy je lidské oko klamáno. Je tedy optickým klamem
i fotografie pořízená tak, že zkresluje perspektivu (obr. 01) a zachycené objekty tudíž vnímáme jinak, než jak je tomu ve skutečnosti? Toto
je pouze příklad úskalí definice optického klamu. Dále se soustředíme
na rozdělení základních optických klamů.
Optické klamy se dělí na fyzikální, fyziologické a kognitivní. Fyzikální
optické klamy zahrnují iluze, kdy dochází ke vzniku objektů odlišných
od těch, které je vytvořily. Jsou jimi iluze, které se vyskytnou dříve, než
světlo vstoupí do lidského oka. Příkladem je fata morgana a duha.
Fyziologické optické klamy mají vliv na lidské oko a (nebo) mozek po
delší stimulaci určitého typu – jas, náklon, barva, pohyb. Mezi tyto
optické klamy patří paobraz (obr. 02).Ten se vyznačuje tím, že daný
obraz je zachován na sítnici i několik sekund po ukončení jeho pozorování a to v negativní barevnosti. Oko totiž zůstává přizpůsobeno
původním podmínkám i krátkou chvíli po jejich změně. Dalším příkladem fyziologických optických klamů je Hermannova mřížka (obr. 03).
Ta se skládá ze světlešedé mřížky na černém pozadí. V jednotlivých
průsečících přímek mřížky jsou vytvořeny bílé kruhy. Na místě těchto
kruhů se zdánlivě objevují a mizí černé tečky.
Kognitivní optické klamy jsou nejobsáhlejší skupinou. Jejich společným rysem je, že způsobují chyby při vnímání. Tyto optické iluze zahrnují zdvojené obrazy, deformující iluze, barevné klamy, iluze pohybu
a paradoxní iluze.
Narazíme-li na objekt, jenž se dá chápat více než jedním způsobem,
jedná se o takzvaný zdvojený obraz (obr. 04 a obr. 05). Jeho typickým
příkladem je Rubinova váza. Tato váza se při jiném pohledu může jevit
jako dva na sebe hledící lidské obličeje. Dalšími příklady jsou Neckerova krychle, zdvojený obraz králík-kachna a třeba i některé z kreseb
slavného holandského grafika M. C. Eschera. Tvůrcem zdvojených
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obrazů byl i italský malíř Giuseppe Arcimboldo se svými postavami
vystupujícími z ovocných a jiných zátiší.
Další skupinou kognitivních optických klamů jsou deformující iluze.
Snad nejznámější z nich je „Café wall illusion“ (obr. 06). Tento klam
byl objeven úplně náhodou po obložení jedné bristolské kavárny dlaždičkami černé a bílé barvy. Jejich uspořádání zapříčinilo, že ve skutečnosti rovné horizontální linie jsou vnímány jako pokřivené. Podobné
deformace vytváří i Heringův, Zöllnerův (obr. 07) a Poggendorfův
klam. Mezi tyto iluze dále patří kompozice stejných tvarů, které se
ale díky přidaným útvarům stejné nejeví. Příkladem je Müller-Lyerův
a Ponzův klam nebo obrázek s prasátky, kde se na základě obklopujících kruhů zdá jedno prasátko větší (obr. 08).
Společným rysem barevných optických klamů je vnímání stejné barvy
rozdílným způsobem na základě odlišného pozadí. Například šedivé
prasátko na obrázku (obr. 09) má ve všech případech stejnou barvu.
Mezi kognitivní optické klamy se řadí i objekty vytvářející iluzi pohybu.
Tento jev je následkem použití kontrastních barev, různé intenzity jasnosti a setrvačnosti lidského oka. Před námi tedy rotují kruhy nebo se
vlní pole elipsovitých objektů.
Poslední skupinou kognitivních optických klamů jsou paradoxní iluze.
Ty, jak už název sám vypovídá, zobrazují nereálné objekty (obr. 10).
Jejich zástupci je například Penrosův trojúhelník nebo grafiky již zmí-
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něného M. C. Eschera. Mezi jeho nejznámější díla patří „Drawing
Hands“, kde ruce samy sebe navzájem kreslí, „Ascending and Descending“ zobrazující nekonečnou smyčku schodů nebo na stejném
principu založený „Waterfall“, tentokrát ale zobrazující nekonečnou
smyčku vodního příkopu s vodopádem. Ve světě grafického designu
byl nejznámějším tvůrcem v této linii japonský designér Shigeo Fukuda.
Pod pojem optický klam by se dala zařadit i iluzivní malba nazývaná
Trompe L’Oeil. Jedná se o výtvarnou techniku, která se snaží o velice
realistické zobrazení trojrozměrného prostoru. Historie Trompe L’Oeil
sahá až do starověkého Řecka a Říma. V dnešní době je tato technika využívána ve street artu. Jedním z představitelů je například německý umělec Edgar Müller, který je známý svými malbami roklí a jiných fantazijních scenérií na chodníky a silnice.
V současnosti je optický klam tak poutavým fenoménem, že je v americkém státě Florida každoročně vyhlašována soutěž o nejlepší optickou iluzi (www.illusioncontest.neuralcorrelate.com).
Přiložené obrázky optických klamů byly vytvořeny studenty čtvrtého
ročníku Odboru průmyslový design (Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně) v rámci grafické části předmětu Ateliér
průmyslový design IV.
O O autorech článku: Ing. Ivana Hopfingerová (doktorand na Odboru
průmyslového designu ÚK FSI VUT Brno), doc. Ing. arch. Jan Rajlich (školitel), recenzent: Ing. Roman Kozubík, Ph.D.
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O Popisky k obrázkům:
01 Je větší koruna nebo
pětikoruna? (Jan Hřebíček)
02 Paobraz (Ivana Hopfingerová)
03 Variace na Hermannovu
mřížku (Hana Krystinová)
04 Zdvojený obraz (Amálie
Brostíková)
05 Up or Down? (Aleš Kotek)
06 Variace na Café wall illusion (Ivana Hopfingerová)
07 Variace na Zöllnerovu
iluzi (Ivana Hopfingerová)
08 Deformující iluze (Ivana
Hopfingerová)
09 Barevný optický klam
(Ivana Hopfingerová)
10 Paradoxní iluze (Ondřej
Sazima)
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Vítězové soutěže „Water is Life“ Berlín, 2011

884 milionů lidí nemá přístup k pitné vodě a více než 2,6 miliardy lidí
nemají ani jednoduché hygienické zařízení... 2 miliony lidí ročně zemře
kvůli špatné vodě... To byly motivy soutěže „Voda je život“, do které
přišlo 4 862 (!) návrhů z 83 zemí. V odborné jury se 26. 1. 11 sešli
Heinz-Juergen Kristahn (předseda, Universitaet der Kuenste Berlin
DE), Jianping He DE, Jerzy Skakun PL, Isidro Ferrer ES, Leo Lin TW,
Fang Cao CN a Rene Wanner CH a ve věcné jury mj. Manfred Stather,
prezident Zentralverband Sanitaer, Heizung, Klima ZVSHK DE. Mezinárodní jury vyhlásila výsledky na IHK Messe Frankfurt 15. 3. 11. Putovní výstava bude ke zhlédnutí po celém světě a začala již 22. 3. 11
v Kapském Městě ZA, poté v Číně, Maďarsku, Německu atd. O českých účastnících ani případné prezentaci u nás nevíme nic... Přehled
oceněných: 1. cena Pawel Dadok PL 5000 €, 2. c. Jian Jie CN 3000 €,
dvě 3. c. Peter Blasl AT 2000 € a Yanyan Chen CN 2000 €, zvl. c. prezidenta ZVSHK Aleksander Pujszo PL 1500 €, zvl. c. Duravit Xiao jun
Wang CN 1500 €, zvl. c. Gentner Xi Luo CN 1500 €, 4.c. Kee Kai Ngu
CN, 5. Jiafan Xie CN, 6. Yinting Zhang CN, 7. Bruno Raúl Rivera Catacora BO, 8. Xintian Hao CN, 9. Ning Xu CN, 10. Yu Chen CN, 11. Eduards Balodis DK, 12. Roman Striga BY, 13. Saskia Krauss DE, 14. Aliaksei Hur BY, 15. Chenlong Han CN, 16. Pengsheng Qiu CN, 17. Ziling Au CN, 18. Hadzidy Sanchez MX, 19. Linggui Shu CN, 20. Yizhuo Chen CN. Info: www.posterart-waterislife.com/

Studentské soutěže – vyhlášení
Národní cena za studentský design 2011

Nadační program Design Cabinet CZ vyhlásil 20. ročník celostátní
soutěže o Národní cenu za studentský design 2011. Přihlášky a propozice lze stáhnout na www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2011-vyhlasena, registrační poplatek za každou práci
je 1 000 Kč v případě, že souhlasí škola. Soutěžní podklady – CD/
DVD + plakát (označeny registračním číslem) musí být doručeny do
Design Cabinetu CZ do >30. 6. 11 (viz propozice). Z bodového hodnocení vzejdou nominace na Národní cenu za studentský design 2011,
kterou vybere nezávislá národní porota složená z profesionálních
designérů a odborníků (respektované osobnosti, které nejsou přímo
spjaty s výukou) 12. 9. 11. Dotazy: info@designcabinet.cz; 224 225
001, 602 350 805. Finanční částky a produkty, které ocenění studenti
získají, budou postupně uveřejňovány na www.designcabinet.cz/

Studentská soutěž Weltformat: plakát na plakát

Festival plakátu Weltformat poprvé vyhlašuje mezinár. studentskou
soutěž. Studenti jsou vyzváni, aby zvážili výhody a moc plakátu jako
reklamy a sdělovacího prostředku. Vizuálním poselstvím soutěžních
plakátů bude „plakát na plakát“. 20 plakátů bude vybráno (jury Remo
Caminada, Annik Troxler, Melchior Imboden, Erich Brechbühl, Bruno
Niederberger) a bude v listopadu tvořit součást Lucernského festivalu
v Lucerne Theatre 5.>13. 11. 11. Vítězné plakáty budou vytištěny (format F4 = 895 × 1280 mm) každý v nákladu 500 kusů a také vyvěšeny
po celém Švýcarsku. Návrhy je třeba zaslat v PDF/TIF/JPG, 300 dpi,
245 × 350mm + 3 mm spad. do >30. 9. 11 na www.weltform.at

Studentské výstavy

Výstava studentů grafického designu FMK UTB Zlín

V nové dominantě Zlína, v budově arch. Evy Jiřičné proběhla v dubnu výstava Ateliéru Grafický design (AGD) Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na fakultě je otevřeno
bakalářské i magisterské studium a nově i doktorandské studium
v programu Multimédia a design. Výstava má být koncem roku přenesena do Brna, do prostor bývalého Design centra...
O Úvodní slovo J. Elišky z 23. 3. 11:
Ateliér Grafický design (AGD) je jedním z jedenácti ateliérů Fakulty
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byl založen – jako první – v roce 1996 ak. mal. Janem Meisnerem a v tzv. nultém ročníku měl 3 studentky. Od té doby AGD vychoval desítky absolventů v obou stupních vysokoškolského vzdělání.
Bakalářské studium je tříleté, ukončené získáním titulu BcA., navazující magisterské je dvouleté, ukončené získáním titulu MgA. V současnosti je možno studovat AGD ve dvou základních formách studia:
V prezenční (denní) a pro zájemce o studium, kteří již mají za sebou
odbornou praxi, také v kombinované formě (dříve dálkové). V současné době studuje v prezenční formě 48 studentů a v kombinované
formě 35 studentů.
Současný grafický design je obor, který vyžaduje od studujících přirozený výtvarný talent, všeobecný kulturní přehled, počítačovou gramotnost, notnou dávku znalostí, úsilí, píle a mnoho hodin strávených při
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tvorbě grafických řešení a aplikací. Dnes je díky počítačové technologii samozřejmostí, že grafický designér předává svůj produkt, projekt
tzv. ,,na klíč“, tedy připravený kompletně do tisku a k realizaci. Aby to
vše zvládl, potřebuje patřičné odborné vzdělání, které jednak ovlivňuje pochopení celého oboru a přímo i dosažené výsledky. Jakým
způsobem probíhá a graduje proces výuky v AGD, se snaží objasnit
odborné a široké veřejnosti tato výstava.
Je uspořádána trochu netradičním způsobem. Nikoliv podle tradičního
schématu TO NEJ…..!, ale spíše podle klíče JAK SE DĚLÁ…? Jak
se vlastně dělá grafický design, jak se vychovává grafický designér
v podmínkách vysokoškolského studia na FMK? Na tyto otázky se
snaží odpovědět tato edukativně zaměřená výstava. Na základě graficky znázorněného diagramu studia grafického designéra na FMK
v úvodní části výstavy, která je zároveň orientační navigací po výstavě, se můžete seznámit se vším, co musí absolvovat studenti AGD
během svého studia. Na ukázkách je zachycen průběh ateliérového
studia v bakalářském stupni (3 roky), včetně ukázek závěrečných bakalářských prací a ukázky prací v magisterském stupni (2 roky) rovněž
s ukázkami závěrečných magisterských prací.
Dovolte nám vyslovit poděkování vedení UTB za možnost vystavovat
a prezentovat práce studentů našeho ateliéru v prostorách této nádherné budovy.
Srdečně Vás zveme na prohlídku této výstavy
Pedagogové AGD: doc. Jiří Eliška, PaedDr. – vedoucí ateliéru /
dr. ak. soch. Rostislav Illík – odborný asistent / M.A. Lenka Baroňová
– odborná asistentka / MgA. Jana Dosoudilová – odborná asistentka

Komunikačný dizajn Košice vystavuje

12. januára 2011 bola vo výstavných priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach otvorená výstava pod názvom Komunikačný dizajn. Na 62 posteroch tu bola do 20. februára 2011 prezentovaná tvorba pedagógov a študentov Ateliéru vizuálnej komunikácie
Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorý
vedie doc. ak. mal. Jozef Haščák, ArtD. Okrem vedúceho ateliéru sa na výstave svojimi autorskými plagátmi prezentovali ďalší pedagógovia ateliéru, a to profesor Wladíslaw Pluta, ak. mal. Pavol
Rozložník a Mgr.art. Andrej Haščák, ArtD.
Fakulta umení TU za 12 rokov svojej existencie (bola založená v roku
1998) si už vydobyla pevné miesto v štruktúre umeleckých škôl na
Slovensku. Dizajnérske, architektonické a umelecké úspechy jej pedagógov a študentov už dávnejšie prekročili hranice Slovenska a robia
vo svete dobré meno TU v Košiciach. Pedagógovia a študenti FU
majú významný podiel na úspechu Košíc v súťaži o získanie titulu
Európske hlavné mesto kultúry 2013 a určite ich umelecké a organizátorské aktivity pomôžu Košiciam, aby tento titul aj náležite využili
pre rozvoj kultúry v meste a pre pozitívnu prezentáciu Košíc v rámci
Európskej únie. Prvá zahraničná výstava študentských prác pod názvom Komunikačný dizajn na TU v Košiciach sa uskutočnila v Budapešti už v roku 2006.
Katedra dizajnu FU v súčasnosti zabezpečuje výučbu v štyroch hlavných dizajnérskych ateliéroch (Produkt, Inovácia, Industrial, Vizuálna
komunikácia) v rámci akreditovaného študijného programu Dizajn.
V tomto ak. roku 2010/11 na FU TU študuje 277 študentov, z toho 201
v prvom stupni (Bc.) a 76 v druhom stupni štúdia (Mgr.art. a Ing. arch.).
V študijnom programe Dizajn študuje spolu 88 študentov, z toho 61
v bakalárskom štúdiu a 27 v magisterskom). V Ateliéri vizuálnej
komunikácie v II. stupni študuje teraz 11 študentov.
Ateliér vizuálnej komunikácie patrí na FU k tým, o ktoré je dlhodobo
mimoriadny záujem medzi študentmi študijného programu Dizajn. Atraktivita tohto ateliéru vyplýva predovšetkým z vynikajúcej možnosti
uplatnenia sa absolventov v praxi. Súvisí to s rozvojom reklamy a marketingovej komunikácie na Slovensku. Požiadavky na dizajnérsku
tvorbu kvalitných firemných značiek, vizuálnej komunikácie, webových
stránok a jednotného firemného štýlu majú stúpajúci trend aj v našom
regióne. Práca grafického dizajnéra s použitím počítačovej podpory je
dnes už samozrejmá a Katedra dizajnu FU poskytuje pre takéto dizajnérske štúdium veľmi dobré personálne aj materiálne podmienky.
Hlavným cieľom výučby v Ateliéri vizuálnej komunikácie je naučiť
študentov pracovať s výrazovými prostriedkami a princípmi grafického dizajnu, podporovať koncepčné a tvorivé myslenie. Ateliér ponúka
študentom priestor na experiment, no zároveň kladie veľký dôraz na
prepojenie s vonkajším svetom. Študent počas štúdia má možnosť
pracovať v ateliéri na životaschopných, reálnych projektoch pre potreby praxe. Úlohou vedúceho ateliéru je naučiť študentov spôsobu
myslenia grafického dizajnéra; zvládnuť túto profesiu ako komplexný
súbor mnohých činností a vedomostí, s dôrazom na kreativitu. Študent by mal porozumieť širším súvislostiam vizuálnej komunikácie,
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Úvodní slovo prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., děkan FSI
Vernisáž se koná v předvečer World Industrial Day ICSID
(Mezinárodní rada společností průmyslového designu)
Amálie Brostíková, Martin Cimbál, Eva Fridrichová, Petr Havlíček, Jakub Havránek,
Martin Kozel, Martin Mahdal, Martin Miklica, Martin Paclt, David Rajchl, Veronika
Sedláčková, Marta Slívová, Vojtěch Sojka, Aneta Stránská
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naučiť sa spolupracovať s príbuznými disciplínami, pochopiť najnovpokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu v umeleckom
šie postupy a technológie na pozadí historického vývoja, vytvárať
študijnom programe Dizajn (získanie umelecko-akademickej hodnosti
koncepty a ich aplikácie pre rôzne médiá.
„artis doctor – ArtD“). Zatiaľ je táto možnosť len na Fakulte architektúAbsolventi dizajnérskeho magisterského študijného programu v Ateliry STU a na VŠVU v Bratislave, ale Fakulta umení TU už požiadala
éri vizuálna komunikácia – dizajnéri (akademický titul „magister umeo akreditáciu aj doktorandského štúdia v odbore Dizajn.
nia - Mgr.art.“) – sú pripravení na samostatné pôsobenie v oblasti didoc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., Katedra dizajnu FU TU v Košiciach
zajnérskej tvorby po stránke kreatívnej, technologickej a materiálovej.
Novorození aneb Design ÚK FSI VUT Brno
Môžu pracovať ako odborníci na riešenie komplexných úloh grafickej
Tradiční výstava diplomových prací studentů průmyslového designu
dizajnérskej tvorby, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách,
z Odboru průmyslového designu na Ústavu konstruování FSI VUT
v dizajnérskych a architektonických ateliéroch, na vývojových pracoBrno se bude konat v Technickém muzeu v Brně 29. 6.>18. 9. 11 už
viskách v podnikoch, v kultúrnych a verejných inštitúciách, na markepo deváté. Letos vystavuje 14 diplomantů pod názvem „Novorození“.
tingových a propagačných oddeleniach. Sú pripravení na tvorivú spoKatalogový dvoulist přikládáme jako přílohu tohoto čísla SBB.
luprácu s ďalšími špecialistami pri tvorbe a realizácií marketingovej
stratégie firmy, pri budovaní firemnej kultúry, spolupracovať s architektmi pri tvorbe informačných a orientačných systémov objektov v rámci
výrobných a spoločenských areálov, ako aj v mestskom prostredí.
Môžu spolupracovať s počítačovými expertmi pri riešení grafických
ázok JPEG, užívateľských
4134x5906 bodov) -rozhraní,
Zmenšený (14%)
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=81f1fa8cea&view=att&th=12d...
pri tvorbe webových
prezentácií a ďalších
Mezinárodní soutěž Utilità Manifesta
úloh spojených s riešením vizuálnej komunikácie v oblasti informačDesign pro dobrovolnictví, mír a lidská práva (Design for volunteering,
ných technológií. Absolventi magisterského štúdia dizajnu môžu tiež
peace and human rights) je tématem celosvětové soutěže, která se
zabývá otázkami přístupu k naléhavým problémům současného světa
a zejména jeho budoucností. Evropská komise vyhlásila rok 2011 rokem dobrovolnictví a Utilità Manifesta vyzývá grafické a průmyslové
designéry k odpovědnosti za sociální vývoj ve světě. V graf. designu
je vypsána soutěžní kategorie plakátu (50×70 cm, vertikálně) na témata: zákonnost a občanské vědomí, ekonomická krize a jak ji řešit,
životní prostředí, ochrana žen, mír a lidská práva. V průmyslovém designu jde o design, který má vyjadřovat koncepci podpory a solidarity
s následujícími charakteristikami – udržitelnost, využitelnost, zlepšení
stávajícího stavu, ekonomická dostupnost, skutečný užitek pro znevýhodněné cílové skupiny (děti, dospělí, starší, muži, ženy). Soutěž
Utilità Manifesta vyhlašují AIAP / Italian Association for Graphic Design Communication a ADI / Industrial Design Association, je určena
profesionálům i studentům a vyhodnotí ji mezinárodní jury. Uzávěrka
je 30. 7. 2011. Podmínky a podrobnosti viz www.utilitamanifesta.it/

Zprávy ze zahraničí
Soutěže – nové akce

Čínské mezinárodní bienále plakátu v Hangzhou

Pátý ročník CIPB – China International Poster Biennial – se bude konat v říjnu jako součást The West Lake EXPO v Hangzhou CN. CIPB
je organizováno od roku 2003 Čínskou akademií umění, v současnosti je CIPB podporováno Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky. Kurátor: Xu Jiang, Qian Xiaofang, prezident: Wang Xueqing,
výkonný prezident: Han Xu, generální tajemník: Yu Jiadi. Plakáty na
výstavu selektuje výběrová porota Apex Lin TW, Benny Au HK, Jianwei Cui CN, Zhengda Chen CN a Shaoqiang Wang CN. Mezinár. porota Stephan Bundi CH, Ronald Curchod FR, Apex Lin TW, Toshiyasu Nanbu JP a István Orosz HU udělí medaile a ceny v kategoriích:
A. kulturní plakáty, B. veřejné kampaně, C. komerční pl. Výstava bude
otevřena 29. 10.>3. 11. 11 v Hangzhou CN. Plakáty vytvořené po
25. 6. 09 a to pouze tištěné ofsetem nebo sítotiskem jsou přijímány
s přihláškou do 15. 9. 11 na A: The 5th China International Poster
Biennial, BOX 38#, Xiangshan Campus of China Academy of Art,
o.352 Xiangshan Zhuantang Town, 310024 Hangzhou, CN. Info a podrobnosti: T: +86-571-87200266, -87200236; F: +86-571-87200266;
cipb2011@163.com; www.cipb.org

Soutěž plakátů: Právo na vzdělání

Plagát na výstavu Komunikačný dizajn v Košiciach

10. 12. 11 je Dnem lidských práv (Human Rights Day). V tento den se
po celém světě objeví výstavy s výsledky soutěže na původní plakát
Poster for tomorrow: The right to education (Plakát na zítřek: právo
na vzdělání). Uzávěrka soutěže je již >10. 7. 11. Detailnější informace naleznete na: www.posterfortomorrow.org; www.icograda.org/
events/events/calendar823.htm
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iF design awards 2012

Prestižní designérské ceny „iF design awards“ vyhlašují v Německu
od roku 1953. Mezinárodní jury je udělí ve 4 kategoriích: produktový
design, komunikační design, materiálový design a obalový design. Za
přihlášku jsou vybírány poplatky 340 € do 30. 6. 11, 450 € do 10. 8. 11.
V každé kat. bude udělena cena 2 600 €. Vyhlášení se odehraje
v Mnichově DE, výstavy v Hannoveru DE, Hamburku DE a v Haikou /
Hainan Island CN. Info – A: iF International Forum Design GmbH, iF
DESIGN TALENTS GmbH, iF Industrie Forum Design e.V., Messegelaende, 30521 Hannover DE; www.ifdesign.de/awards_index_e

Mezinárodní soutěž Walls Down! v Peru

5. ročník mezinárodní soutěžní výstavy plakátu letos organizují v Limě
PE. V současnosti jsou mez. porotou Rabia Gupta IN, Felipe Taborda BR, Fatima Cassim ZA, Jorge Meza MX, Antoine Abi Aad LB, Enrique La Cruz PE, Fabián Carreras AR, Maye León PE, Esteban Salgado EC, Helmut Langer DE, Cosimo Bargellini IT, Teresa Trevino
MX, Mehdi Davaei IR, Sandra Tineo PE, Andrea Castelletti IT, Pepe
Menéndez CU, Andrew Lewis CA, Susana Machicao BO, Kai Huo CN
a Rafael Vivanco PE již vyhodnocovány plakáty na téma Zdi (bariéry)
dolů!, které přišly v termínu do 11. 6. 11. Další informace o průběhu
soutěže a výstavě viz: wallsdown2011@gmail.com; www.ade-usil.com/

Japonská katastrofa v plakátu

V mnoha zemích celého světa se projevila obrovitá vlna „grafické“ solidarity s na jaře přírodně-atomovou katastrofou postiženým Japonskem.
Tisíce plakátů jsou k vidění na různých webových výstavách, od českých autorů jsme ale nezaznamenali ani jeden... V Německu byla například vyhlášena mezinárodní soutěž „Project Sunshine for Japan“,
plakáty se na ni zasílaly přes facebookovou adresu organizátorů
(uzávěrka byla 31. 5. 11) a 100 vybraných plakátů bude vytištěno
a bude sloužit Červenému kříži jako zdroj financí pro podporu Japonska. Jury tvoří Christopher Scott, John Moore, Woody Pirtle, Natalia
Delgado, Pamela Campagna + Thomas A. Scheiderbauer – L – a b l e
a Luba Lukova. Výstava bude otevřena od 28. 7. 11 v TBC NRW
(Dortmund nebo Düsseldorf) DE. Podrobnosti viz: project_sunshine2011@yahoo.com; http://projectsunshineforjapan.wordpress.com/

Ten Images for Ithaca

Tradiční akce, o které vyšla zmínka v minulém SBB č. 45 na s. 12,
nakonec z důvodů ekonomické krize v Řecku nebyla letos vyhlášena.

Soutěže – výsledky/výstavy

Ceny International Poster Biennial Lahti FI

Na 18. mezinár. bienále plakátu Lahti FI bylo přihlášeno 4 400 plakátů,
ze kterých výběrová jury (Pekka Loiri, Hilppa Hyrkas, Esa Ojala a Kari
Piippo) vybrala 300 na výstavu. 8. 6. 11 mezinár. jury (Stephan Bundi
CH, Gitte Kath DK, German Montalvo MX, Pekka Piippo FI, Péter Pócs
HU) udělila následující ceny: Grand Prix 3 500 € Studio Nous travaillons ensemble FR za Les migrations en heritage; 1. cena Grafia 3 000 €
Uwe Loesch DE za Kieser; 2. c. Grafia 3 000 € Nancy Skolos & Tomas
Wedell US; Environmentální plakáty, cena Lauri Tarasti 3 000 € Ilja
Klemencov FI za They can disappear; čestná uznání: Adela Bedilia
Medina Toriz MX: Revolucion, Barbara Stehle DE, Dmitri Zakharov RU,
Ewa Bajek PL, Hiroko Sakai JP. Výstava je otevřena 10. 6.>25. 9. 11
v Poster Museum/Lahti Art Museum Vesijenkatu 11 A, 15140 Lahti, FI.
Info viz www.lahdenmuseot.fi/main.php?type=news2&news=369&ne
wsTempl=museo_uutiset; http://lahtiposter.fi/index2.php?lang=en

22. ročník festivalu plakátu a grafiky Chaumont FR

21. 5.>5. 6. 11 byla návštěvníkům přístupná výstava 22e Festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont aneb 22. festival plakátu a grafického designu v Chaumontu FR. Festival byl slavnostně zahájen na koktejlu 22. 5. 11 v collège Saint-Saëns, rue Victoire-de-la-Marne, 52000 Chaumont, promluvili mj. Vincent Galantier,
prezident Sdružení Festivalu Chaumont, a Tienne Hervy, ředitel
sbírek graf. designu a generální tajemník Festivalu Chaumont. Do
uzávěrky do SBB výsledky letošní soutěže v Chaumontu nedorazily...
Další info o všech akcích a výstavách festivalu najdete na: chaumont.
festival2011 @gmail.com; www.cig-chaumont.com/festival-2011/index-en.html
Na str. 11 dole plakát DESIGN Jana Rajlicha ml., vytvořený na speciální doprovodnou výstavu ke kongresu IDA na Tchaj-wanu

z nejvýše oceněných
Bienále Lahti 2011: Dva
plakátů na 18. mezinár.

bienále plakátu Lahti FI: Grand Prix získalo Studio Nous travaillons
ensemble FR za Les migrations en heritage (nahoře),1. cenu Grafia
Uwe Loesch DE za plakát na výstavu Güntera Kiesera
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Výstavy v zahraničí

První mezinárodní výstava »plakat sozial«

Webová stránka sociálního plakátu, o které jsme již informovali (SBB
44, s. 9), dostala i výstavní papírovou podobu. Organizátoři z BmG
(Svaz středoněmeckých grafiků-designérů, Sasko, Sasko-Anhaltsko
a Durynsko) vybrané plakáty vytiskli a 6. 5. 11 byla předsedou BmG
Ulrichem Strubem zahájena první mezinárodní výstava »plakat sozial«.
Stalo se v Lipsku: Listhaus, Rosa-Luxemburg-Str. 23–25, 04229 Leipzig
DE; T: +49-341-22749 36; info@bmg-04.de; www.plakat-sozial-bmg04.de

United Designs letos na Kypru

5. bienále plakátu United Designs organizuje prof. Albert Inyoung Choi z KECD
(Korea Ensemble of Contemporary Design) spolu s Cyprus University of Technology (Department of Multimedia and
Graphic Arts). Vystaveno bude cca 200
plakátů, které organizátoři tisknou ze
zaslaných dat. Jedním z 5 pozvaných
designérů, kteří budou šířeji představeni,
je Jan Rajlich ml. Výstava bude v 50-1
Gallery v Limasolu CY 1.>17. 7. 11. Info:
aychoi@hanyang.ac.kr; www.designresearchlab.com
Plakát United Designs 2011
Značka summitu o copyrightu

Konference
v zahraničí
World Copyright Summit

7.>8. 6. 11 se 600 účastníků sešlo na
World Copyright Summit v Bruselu BE.
Koho zajímají otázky autorských práv,
podrobnosti zjistí na www.copyrightsummit.com/

Bienále Experimenta design Lisabon PT

Bienále designu, architektury a moderní kreativity se odehraje na podzim během 61 dnů opět v portugalském Lisabonu. Experimenta design
/ EXD’11 představuje náročný program: konference, debaty, výstavy,
workshopy, projekty... EXD přináší šest protagonistů a současných
návrhů v oblastech: grafický design, design výrobků, sociální design
a architektura. Pod mottem „Useless“ program EXD’11 vyzývá k diskuzi nad pojmy týkajícími se užitečnosti a neužitečnosti v designu. Úvodní konference 28. 9. >2. 10. 11, další akce 28. 9. >27. 11. 11. Info:
Experimentadesign, Rua Cidade do Lobito, Atelier 3; 800-088 Lisboa
PT; T +351210993045; F +351210963866; info@experimentadesign.pt;
press.lisboa @ experimentadesign.pt; www.experimentadesign.pt/2011/

Mezinárodní festival designu v Katalánsku 2012

Po úspěšném prvním festivalu inovace, který se odehrál 7.>14. 5. 10,
již ESDi (Vyšší škola designu) organizuje další ročník. Llorenç Guilera,
ředitel CIDIC (International Congress of Design and Innovation of Catalonia), oznámil, že 2. ročník kongresu designu a inovace se uskuteční 26.>27. 4. 12 v Sabadellu ES. Motto bude The design: motor of the
competitiveness. Do 1. 10. 11 je možno zasílat přihlášky přednášek.

Icograda

Spring Design Weekend Vilnius

ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations) ve
spolupráci s LGDA (Litevská asociace grafického designu) zorganizovaly úspěšně (více než 5 000 návštěvníků) 4denní konferenci a dalších 50 akcí Spring Design Weekendu, 9.>13. 5. 11, Vilnius LT.
V návaznosti tu byly 14. 5. 11 vyhlášeny ceny European Design.

Chystá se první světový kongres IDA

Jak už několikrát stránkami SBB proběhlo, tak 3 vrcholné světové organizace designu, ICSID, ICOGRADA a IFI, se postupně dohodly, že
vytvoří společnou organizaci International Design Alliance. Stane se
tak právě letos na prvním kongresu IDA, který bude v Tchaj-peji TW
24.>28. 10. 11 pod názvem „Design at the Edges“. Zájemci se stále
mohou na kongres registrovat, i když doba pro nejlevnější kongresový
poplatek už minula. Ale i v současnosti (do 31. 7. 11.) platí ještě sleva
40%. Základní výše poplatku je 550 € (nyní 330), pro studenty 165 €.
Na programu kongresu je 5 vůdčích okruhů: internet, urbanismus,
ekonomický rozvoj, mezinárodní migrace a biotechnologie. Info o programu, řečnících a mnoha doprovodných akcích a výstavách viz www.
icograda.org/events/events/calendar756.htm; www.2011idacongress.
com/english/default.asp
Současně se 27.>28. 10. 11 uskuteční valné hromady všech tří organizací. SBB jako člen ICOGRADY má
do 27. 7. 11 možnost nominovat
členy výkonného výboru na období
2011–2013 a účastnit se s právem
hlasovacím valné hromady nebo přenést toto právo na jiného delegáta.

Zemřel Kurt Weidemann

Životní dráha německého grafického designéra a čestného člena SBB
Kurta Weidemanna se uzavřela ve věku 88 let (*15. 12. 1922 Eichmedien/Nakomiady, Východní Prusko/Mazury PL; † 30. 3. 2011 Sélestat, Alsasko DE). Pamatujeme si ho v Brně jako přednášejícího na
sympoziu Bienále Brno v roce 1984, kde představil své písmo Biblica,
ze kterého vznikla známá antikva ITC Weidemann. Později v Brně
uvedl i svůj vizuální styl pro Mercedes-Benz. Často vzpomínal na své
zajetí v Rusku (1940–1950), ze kterého si přinesl i znalost ruštiny. Jeho
zálibou byla mj. rychlá auta... Od r. 1964 byl profesorem stuttgartské
Akademie výtvarných umění. Z jeho grafického studia vzešla i řada
JVS (co op, Zeiss, Merck, Deutsche Aerospace, Porsche, Deutsche
Bahn). V 60. letech 20. stol. byl spoluzakladatelem Centra pro typogra
fická umění ICTA v New Yorku, byl také prezidentem Icogrady (1970–72).

Ve 102 letech odešel významný grafik Alfred Proksch

Alfred Proksch se narodil i zemřel ve Vídni (*11. 12. 1908; † 3. 1. 2011).
Byl to jeden z nejvýznamnějších rakouských grafiků 20. stol., ale také
ilustrátor, malíř a lehký atlet (např. účastník Olympiády v Berlíně 1936).
V 60. letech byl předsedou Svazu rakouských užitých grafiků, který
organizoval světový kongres Icogrady VIS-COM ve Vídni (1971).
Stal se také doživotním čestným prezidentem Design Austria. Alfred
Proksch vystavoval na IV. Bienále Brno 1970.
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20. výročí založení Sdružení Bienále Brno

O Je tomu 20 let, co bylo založeno naše Sdružení. SBB bylo registrováno Ministerstvem vni-

tra ČR 18. 6. 1991 a založeno na ustavující Valné hromadě 26. 2. 1992. Bilanci 20 let necháme až na Valnou hromadu, která se zanedlouho sejde, to bude nejvhodnější příležitost probrat
úspěchy i nezdary a zamyslet se nad dalším směřováním, rozšiřováním aktivit, či utlumením
činnosti našeho Sdružení. Jeho budoucnost nebude tvořit nikdo jiný než vy – jeho členové.
(Obdobnou úvahu jsme uveřejnili v SBB č. 27, změnilo se něco?)
O Členská výstava k jubileu SBB z nejnovější tvorby členů je v plném proudu příprav. Na adresu
SBB pošta doručila již řadu exponátů (formátu 100×70 cm na výšku), rovněž je jednotliví
členové doručili pěšky, autem, na kole... Mailem přicházejí i digitální data a texty pro katalog.
Chystaný katalog bude obsahovat reprodukci od každého autora i krátké biografie. Protože SBB
nakonec (až 13. 6. 11) obdrželo dotaci od Magistrátu města Brna (ve stejné výši jako uplynulé
dva roky), budou jí kryty produkční náklady této naší stěžejní výstavy roku a na členech nebude
vyžadován žádný dodatečný příspěvek... Termín doručení podkladů na výstavu byl prodloužen
o 14 dní do 30. 6. 11. Definitivní kompozice výstavy a katalogu se bude vytvářet během prázdnin, tak i opozdilci mají ještě šanci výstavy se zúčastnit. V případě časového presu je možno
se na pozdějším doručení podkladů individuálně domluvit. Výstava bude zahájena v Galerii
HaDivadlo Brno 13. 9. 11 v 17 h a bude to už 65. výstava cyklu Brno – hl. město graf. designu.
Vernisáž bude spojena s řádnou 10. valnou hromadou SBB – viz informace na str. 3.
O Ukázky z návrhů členů Sdružení Bienále Brno na označení výročí SBB: odshora doprava
Václav Mekyska, Radomír Postl, František Borovec (4×), Michal Wein (uprostřed), Jiří Eliška,
Vladimír Vološin, Jiří Zhibo (2×), Jan Tichák – a vlevo dole a také na str. 1 Karel Aubrecht .
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