SBB

čtvrtletník ze světa designu /
č. 49/50 / květen 2012
Sdružení
Bienále
Brno

Kalendář / nejdůležitější termíny

26. 5.>10. 6. 12 – 23. Mezinár. festival plakátu a graf. designu Chaumont FR
2. 6.>16. 9. 12 – 23. Mezinár. bienále plakátu Varšava PL
9. 6.>15. 8. 12 – 10. Mezinár. trienále plakátu Toyama JP
21. 6. 12, 17.00 h – vernisáž 25.

Mezinárodní bienále graﬁckého designu Brno 2012 (21. 6.>28. 10. 12)
29. 6. 12 – Světový den průmyslového designu
>15. 7. 12 – uzávěrka Trienále plagátu Trnava SK (9. 11. 12>3. 2. 13)
>15. 8. 13 – uzávěrka Taiwan Int. Student Competition (www.tisdc.org), TW
27. 9.>11. 11. 12 – BIO 23, Ljubljana SI
9.>14. 10. 12 – 10. „Golden Bee“ Mezinár. bienále graf. designu Moskva RU
listopad 12 – 12. Mezinár. bienále plakátu Mexiko MX
>20. 12. 12 – uzávěrka 12. Mezinár. trienále politického plakátu Mons BE

Příště: SBB 51 – red. uzávěrka 15. 9. 12
► Příloha SBB 49/50 katalog Game Over

SBB vydává Sdružení Bienále Brno, o. s., IČ 188 29 139
/ Založeno 1992 / (č. 1–28 Zprávy SBB, od č. 29 SBB)
/ Neprodejné / Adresa redakce: SBB, Jiráskova tř. 4,
602 00 Brno / Editor: doc. Ing. arch. Jan Rajlich,
/ T/F: 549 252 807, E: Rajlich@sbb-bienalebrno.cz /
Tisk: Tiskárna Didot, Trnkova 119, Brno-Líšeň /
MK ČR E 17351 / ISSN 1802-4017
/ Vyšlo s ﬁnanční podporou
statutárního města Brna

/ www.sbb-bienalebrno.cz

Umrel Jozef Haščák

Vážení kolegovia, milí priatelia,
so smútkom v duši Vám oznamujem, že náš vynikajúci kolega a verný priateľ Jožko Haščák, docent a vedúci Ateliéru vizuálnej komunikácie na Katedre dizajnu FU TU v Košiciach, nás navždy opustil 2. februára
2012, keď jeho dobré srdce náhle zlyhalo.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S úctou doc. Jaroslav Jarema
(Katedra dizajnu FU TU Košice)
2. 2. 12 nás náhle opustil významný slovenský výtvarník a vysokoškolský pedagóg doc. akad. mal. Jozef
Haščák, ArtD. Odišiel v ňom umelec i človek výnimočného formátu, osobnosť, ktorá v sebe okrem talentu,
kreativity a neobyčajnej tvorivej aktivity ukrývala i ľudskú a umeleckú zodpovednosť, nezvyčajnú citlivosť
a schopnosť vnímať a zároveň i presvedčivo interpretovať vlastný vnútorný dialóg s dobou, ale najmä s tými,
ktorí ju tvoria – s ľuďmi.
Jozef Haščák sa narodil 18. 2. 1948 v Košiciach. V rokoch 1966–1972 študoval na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave v Ateliéri voľnej graﬁky a knižnej
ilustracie u prof. Vincenta Hložníka. Patril medzi ab(dokončení na str. 2)

Jozef Haščák: vlevo serigrafie „Štruktúra“ (2009)
/ Divadelní plakát (1994) // Na str. 2 Jozef Haščák
se synem Andrejem a oba s kolegy Pavolem Rozložníkem (vpravo) a Wladyslawem Plutou (uprostřed) na
výstavě „Komunikačný dizajn“ v r. 2011



níckej fakulte. Po vzniku samostatnej Fakulty úžitkových umení TU
v Košiciach v roku 1998, nastúpil ako interný pedagóg Katedry dizajnu. V roku 2001 obhájil dizertačnú prácu v odbore Dizajn a stal sa
prvým doktorom umenia – ArtD. na Fakulte umení TU v Košiciach,
kde bol neskôr i spolugarantom študijného programu Dizajn a viedol
Ateliér komunikačného dizajnu na Katedre dizajnu. Bol školiteľom
doktorandov v umeleckom študijnom programe Dizajn na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde sa v roku 2002 habilitoval za docenta v študijnom odbore Dizajn.
Počas svojej skoro 25ročnej pedagogickej činnosti prejavoval veľmi
otvorený a úprimný prístup k študentom, ako i snahu naučiť ich čo
najviac pre zvládnutie samotného výtvarného prejavu a odovzdať im
svoje vlastné tvorivé skúsenosti z oblasti graﬁckého dizajnu. Tieto
osobnostné vlastnosti prispeli k jeho všeobecnému uznaniu v kolektíve spolupracovníkov a študentov Katedry dizajnu FU TU i na partnerských školách na Slovensku i v zahraničí.
Doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD., sa vďaka svojmu talentu a svojej nevšednej húževnatosti zaradil medzi významných, medzinárodne
uznávaných slovenských výtvarných umelcov a jeho tvorivá výtvarná
erudícia a osobitý výtvarný prejav vzbudzovali uznanie umeleckej kritiky a širokej verejnosti. Mnohokrát úspešne zviditeľňoval svoje rodné
mesto i celé Slovensko v zahraničí, kde si svojou osobitou charizmou
získal veľa osobných priateľov v umeleckých kruhoch. Svoje bohaté
kontakty s umelcami v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a v Českej republike pozitívne využíval aj vo svojej pedagogickej práci na
TUKE. Za jeho mimoriadne úspešnú umeleckú a pedagogickú činnosť mu bola v roku 2008 udelená Cena predsedu Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov.
Smrťou Jozefa Haščáka strácame vynikajúceho umelca, pedagóga,
kolegu a priateľa, otca a manžela, ktorého miesto v našich radoch
a v našich srdciach je nenahraditeľné.
Andrej Haščák

Výstavy SBB v HaDivadle Brno

Jak už bylo v SBB 47/48 oznámeno, Sdružení Bienále Brno opus-

solventov posledného ročníka ateliéru umelca, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil charakter slovenskej graﬁky a ktorý bol i jeho veľkým
umeleckým i ľudským vzorom.
Jozef Haščák vstúpil na výtvarnú scénu s dokonalou technickou pripravenosťou a už jeho raná graﬁcká tvorba prekvapila šírkou ikonograﬁckej a významovej štruktúry a bola obohatením tohto žánru najmä
lapidárnosťou výpovede, sprostredkovanej strohým a jednoduchým
tvarom, čistou plochou a výnimočným zmyslom pre ﬁguráciu. Haščákove drevorezy, linoryty i serigraﬁe upútali jedinečnou kresbou, sviežosťou výrazu, poetikou všedného dňa ale i hlbokým prienikom do intimity
ľudského prostredia. Neskoršie diela znamenali posun smerom k expresii a k výraznej symbolike tvaru i farby. Tieto momenty preniesol
i do svojho rozsiahleho maliarskeho diela.
Okrem voľnej umeleckej tvorby sa Jozef Haščák s rovnakým zanietením venoval i ďalším žánrom, najmä graﬁckému dizajnu, knižnej
ilustrácii, scénograﬁi, kostýmovému výtvarníctvu a širokému spektru
vizuálnej komunikácie. Po skončení vysokej školy trvale pôsobil
v Košiciach. Pracoval ako scénograf a kostýmový výtvarník v televíznom štúdiu Košice, v Štátnom divadle, v divadle Thália a neskôr
spolupracoval i s ďalšími divadlami na Slovensku i v zahraničí. Spolupracoval s mnohými košickými architektmi na dotvorení interiérov
početných spoločenských i verejných priestorov po celom Slovensku
a v spolupráci s akademickou maliarkou a reštaurátorkou Máriou
Spoločníkovou sa podieľal i na reštaurovaní a výtvarnom dotvorení
katedrály sv. Alžbety v Košiciach.
Jozef Haščák bol mimoriadne aktívny. Svoje diela prezentoval na nespočetných individuálnych i kolektívnych, domácich i zahraničných
výstavách a workshopoch. Bol úspešným organizátorom umeleckého
diania, s výrazným presahom za hranice regiónu ba celého Slovenska. Od roku 1984 sa významne podieľal na rozvíjaní partnerských
vzťahov s mestom Wuppertal a jeho Bergskou univerzitou v Nemecku
a neskôr aj s Obuda University v Budapešti.
Jozef Haščák patril medzi zakladajúcich pedagógov študijného odboru
Dizajn na TU v Košiciach. Jeho pedagogické pôsobenie sa datuje od
roku 1988, kedy začal externe učiť v ateliéri kresby, pôvodne na Stroj-

SBB 49/50 / STRANA 2

tilo po 6 letech pořádání výstav v Galerii HaDivadlo Brno tento prostor.
Od začátku roku 2012 zde však nadále organizuje výtvarné výstavy
člen SBB Josef Bubeník, původce působení SBB v tomto brněnském
divadle. Výstavy cyklu Brno – hlavní město graﬁckého designu v Galerii HaDivadlo Brno jsme nabízeli brněnskému publiku od podzimu
2005 (2 roky poté, co HaDivadlo tento svůj nový stánek osídlilo a zprovoznilo a k vystavování připravené stěny zely prázdnotou) až do konce
minulého roku. Celkem se jednalo o 28 výstav, na kterých se představili zejména individuálně vesměs členové SBB a také školy. Další
výstavy byly koncipovány skupinově. Výčet, který není nezajímavý,
uvádíme níže v pořadí od poslední výstavy po první:
28 | 13. 9.–31. 12. 2011 | SBB Art & Design 2011 | Členská výstava
Sdružení Bienále Brno k 20. výročí založení (Bhmgd č. 65) | Výstava
byla rozdělena na dvě části (11. 11. byla první část nahrazena druhou)
27 | 27. 4.–30. 6. 2011 | BRRRR NA NĚ! | Vizuální HaDesign v HaDivadle – místě vizuálního designu! | Studenti ateliéru Vizuální design
FUD UJEP v Ústí nad Labem (Bhmgd č. 64)
26 | 10. 2.–25. 4. 2011 | OUT OF ORANGE | Výstava absolventských
prací studentů Orange Factory Praha (Bhmgd č. 63)
25 | 30. 11. 2010–31. 1. 2011, prodlouženo do 6. 2. | INTERSECTION
| Graﬁcký design studentů FaVU a FSI VUT Brno (Bhmgd č. 62)
24 | 1. 6.–30. 9. 2010, prodlouženo do 30. 11. | Jan Rajlich – 150 let
(Bhmgd č. 60)
23 | 9. 4.–20. 5. 2010 | Subrata Bhowmick – indické kalendáře a plakáty (Bhmgd č. 59)
22 | 12. 2.–21. 3. 2010 | Užitý graﬁk Borovec František (Bhmgd č. 58)
21 | 13. 11. 2009–5. 2. 2010 | Brnění aneb Pražák seš a v Prahu se
zas obrátíš | výstava Pavla Beneše (Bhmgd č. 57)
20 | 18. 9.–10. 11. 2009 | PROTOTYPE 3 | Výstava písma a typograﬁe studentů ateliéru graﬁcký design | Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Bhmgd č. 56)
19 | 23. 4.–30. 6. 2009 | EKOPLAKÁT | Plakáty z 11. mezinárodního trienále plakátu s tematikou ochrany přírody a životního prostředí
Žilina 2008 (Bhmgd č. 53)
18 | 26. 2.–20. 4. 2009 | Václav Houf | To už je tolik? (Bhmgd č. 52)
17 | 21. 10. 2008–20. 2. 2009 Znáte Čechova? / Studentský divadelní
plakát (Bhmgd č. 50)
16 | 10. 6.–19. 10. 2008 | Taiwan Image (Bhmgd č. 47)
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lehké vybrat jenom 10 fotografií, které by představily 28 výstav, jež SBB
Z výstav SBB v HaDivadle:Není
v Galerii HaDivadlo Brno za 6 let uspořádalo... Od první výstavy Jiřího Světlíka (1)
po poslední SBB AD 2011 (10)... Divácky populární se staly Novoročenky (2), zájem médií vzbudilly plakáty k 100. výročí Toulouse-Lautreca
(3), mezinárodní ohlas měly akce fax-designu Identita (4) a Divadelní plakát (5), zaujaly japonské vějíře Marugame Uchiwa (6), ze zahraničí
vystavovali Taiwan Image (7), Subrata Bhowmick (8) nebo Dušan Junek (9)... (foto J. a A. Rajlichovi, A. Pecková a F. Kressa)
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15 | 29. 4.–10. 6. 2008 | Jiří Eliška – graﬁcký design, kresby | rekapitulace (Bhmgd č. 46)
14 | 15. 3.–28. 4. 2008 | BRATISLAVA • JUNEK • BRNO | Moje topograﬁe (Bhmgd č. 45)
13 | 18. 1.–10. 3. 2008 | Průřez z graﬁcké tvorby Evžena Jecha
(Bhmgd č. 44)
12 | 16. 11. 2007–15. 1. 2008 | Marugame Uchiwa Funfan 2007
(Bhmgd č. 42)
11 | 21. 9.–10. 11. 2007 | Divadlo svět | Theatre World (Bhmgd č. 41)
10 | 26. 4.–31. 5. 2007 | Legendy rock‘n‘rollu objektivem Waltera Novaka (Bhmgd č. 38)
09 | 9. 3.–25. 4. 2007 | Josef Kremláček – ilustrace a graﬁky (Bhmgd
č. 37)
08 | 19. 1.–5. 3. 2007 | Postl / Poster | Plakáty Radomíra Postla,
České Budějovice (Bhmgd č. 36)
07 | 9. 10.–20. 11. 2006 | 100× Hommage à Henri de Toulouse-Lautrec (Bhmgd č. 35)
06 | 26. 7.–29. 9. 2006 | Identita / Identity. Mezinárodní fax-mail-art-design akce (Bhmgd č. 34)
05 | 10. 4.–31. 5. 2006 | Ekoplakát / Eco-poster | 50 plakátů z mezinárodního trienále plakátů s tematikou ochrany přírody a životního
prostředí 10. Ekoplagát ´05 Žilina (Bhmgd č. 33)
04 | 23. 2.–5. 4. 2006 | Vávra F. B. /66/ nedělní malíř (Bhmgd č. 32)
03 | 5. 1.–22. 2. 2006 | Novoročenky, pf 06! (Bhmgd č. 31)
02 | 16. 11. 2005–4. 1. 2006 | ECHT Aubrecht (Bhmgd č. 30)
01 | 5. 10.–14. 11. 2005 | Jiří Světlík – Divnej svět (Bhmgd č. 29)

Členové SBB

Pavel Beneš vydal s koncem února v edici Projekty FUD UJEP v Ústí
nad Labem svou prvotinu ODZADU. Kniha je souborem autorových
textů – fejetonů, sloupků, úvah a reﬂexí – doplněným výřezy z jeho
prací, recenzemi přátel a kolegů (mj. Terezy Boučkové, Jiřího Suchého, Hany Pirnerové, Michala Plzáka, Štěpána Kafky či Jana Solpery)
a glosami desítek dalších (některé otiskujeme níže).
ODZADU tak není autorovým katalogem (k ilustracím posloužily především plakáty), ale víc zprávou o graﬁkovi, který píše, o lenochovi, který
běhá či o malíři (akademickém), který kreslí. Nevšední graﬁcká úprava
publikace je rovněž autorovým dílem, takže Pavel Beneš zde – jako
spisovatel, ilustrátor, graﬁk, korektor a designér – totálně zpochybnil
svou zásadu, kterou se snaží leta vštěpovat svým studentům ateliéru
Vizuální design na ústecké fakultě: že autor má být autorem jednoznačným, neředěným a ostatními obory nerozptylovaným. Výjimka
potvrzující pravidlo?
Knihu (144 str., 4/4, křída) si za 250 Kč můžete objednat v Univerzitním knihkupectví UJEP, Brněnská 2, 400 01 Ústí n. L. | T 475 282 629
| knihkupectvi@rek.ujep.cz | nebo přímo na FUD UJEP T 475 285 111
| miroslav.matousek@ujep.cz | Kniha je rovněž ke koupi v kamenných
knihkupectvích, ovšem za mnohem vyšší cenu.
Ke knize realizovali studenti Benešova ústeckého ateliéru Vizuální
design sérii reklamních trailerů, které jsou k vidění na YouTube.com/
user/BenesPavel – folder ODZADU.

Jubilea členů SBB květen–září 2012

V této rubrice uvádíme naše členy, kteří dovrší v daném období
50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... let !!! BLAHOPŘEJEME !!!
Zdeněk Světlík, 3. 5. – „80“ / Jiří Šindler, 25. 5. – „90“ / Václav Johanus, 6. 7. – „65“ / Jozef Hauke, 7. 7. – „50“ / Jiří Zhibo, 5. 8. – „80“ /
BLAHOPŘEJEME !!! 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... !!!

Josef Kremláček v Čertově ocasu

Surrealistická skupina Stir up zahájila 21. 4. 12 sezónu výstavou
svých členů Josefa Kremláčka a Lubomíra Kerndla, a to již tradičně
v galerii Čertův ocas na Mohelském mlýně v Mohelně.

Jiří Šindler devadesátiletý, vystavil Písmo – obraz

Čestný člen SBB, dlouholetý profesor na SŠUD v Brně a také vedoucí
kurzů písma a kaligraﬁe na FAVU VUT Brno akad. malíř a graﬁk Jiří
Šindler se dožívá v květnu v plné tvůrčí svěžesti krásných 90 let. Jubilantova výstava pod titulem „Písmo – obraz“ se odehrála 21. 1.>8. 4. 12
v autorově rodišti, ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů
v Poličce. Více na www.cbmpolicka.cz

Jiří Zhibo POHLEDnice za kulatý čtverec

Jubilantem je letos rovněž hronovský graﬁk a čestný člen SBB Jiří
Zhibo. K jeho osmdesátinám iniciovala výstavu Unie výtvar. umělců
Hradec Králové, jejíž je také členem. Pod názvem „POHLEDnice ZA
KULATÝ ČTVEREC aneb něco málo graﬁckého designu a vizuální
prezentace (neboli komunikace)“ vystavil průřez svojí bohatou tvorbou
v Galerii Na Hradě v Hradci Králové 4. 4.>7. 5. 12. Zejména značky,
ﬁremní katalogy a plakáty (46 repro) a také různé texty, citace k plakátu
a tvorbě „log“ naleznete v 16stránkové skládačce vydané k výstavě.

Zdeněk Světlík Michal – Divadlo věčná inspirace

Výstava otce Zdeňka Světlíka, 3. května již osmdesátníka, a jeho
syna Michala Světlíka (čtyřicátník, narodil se rovněž 3. 5.) proběhne
ve foyer Velkého divadla ve Smetanových sadech v Plzni 4.>30. 6. 12
za podpory Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. K této výstavě divadelních plakátů a programů vytvořených oběma autory individuálně
(nepracují společně) vydaná 8stránková skládačka připomíná životopisná data obou Světlíků a celkem 15 reprodukcemi výtvarnou-graﬁckou tvorbu autorů zaměřenou na divadlo.

Josef Bubeník: Mytologický realismus

Člen SBB a graﬁk Centra experimentálního divadla v Brně J. Bubeník, jenž převzal výstavní stěnu HaDivadla Brno pod své kurátorství,
zde od ledna 2012 také uspořádal na úvod výstavu svých prací.
Druhá autorova výstava „Cesta k otevřené kompozici dokořán“, obrazy z let 2006/2008, je letos ke zhlédnutí v „té + café“ Kratochvíle
v Olomouci (20. 4.>25. 5. 12) a do třetice v nové brněnské galerii
„Třinácka“ na Panské ul. 13 vystavuje obrazy od 29. 5. 12 pod titulem
„Mytologický realismus jako projev aberativního myšlení“. Info viz
www.trinactkabrno.cz; www.bubenik.net; www.josefbubenik.wz.cz/
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To jsem já: Pavel Beneš / Na str. 5 listování Odzadu...

Potkali jsme se před WC na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí

n. L. Je zajímavé, kolik významných lidí člověk potkává před – nebo
na – WC, holt, musejí tam všichni. Pavel Beneš se ze své výšky sklonil k mé maličkosti (doslova) a špitl, že mu fakulta vydala knížku Odzadu. Ohlédla jsem se, protože mi před tím WC hned nedošlo, že jde
o název knihy.
S ohledem na pověst, která Pavla Beneše provází, jsem si pro ni
hned zašla na děkanát. A hned mi taky bylo jasné, že na recenzi si
nemůžu troufnout. Přiznávám, že graﬁckému designu, natož designu
vizuálnímu a už vůbec ne vizuální komunikaci nerozumím, ač jsem
pár knih o nich přečetla. Poté, co jsme v bývalém Design centru ČR
dělali pár výstav spojených s těmito obory, jsem k nim nabyla posvátné úcty, neb mi bylo vždy taktně řečeno, ať se do toho nepletu, neb
jednám s profesionály. Tak jsem uvízla na systému vlastního hodnocení „líbí × nelíbí“. Ale i zde se mi hranice vlastního úsudku rozbily,
když mi mladí graﬁčtí designéři jen tak mezi řečí, když něčemu nerozumím a nebojím se jich optat, řeknou „no, hele, neber to tak přímočaře“ … nebo něco podobného, co mě znejistí na pár dalších hodin
k novému připotroublému dotazu.Třeba na to, proč ﬁlmový plakát
neříká, ke kterému ﬁlmu se pojí? Tedy, že na něm třeba není ani název příslušného ﬁlmu?
Při prvním prolistování knihy bylo jasné, že ji nemůžu číst jako noviny
nebo řadu knih poslední doby u seriálu Simpsonovi. Dostala jsem se
k ní o půlnoci, a to se nemělo stát! Četla jsem do tří ráno (neb jsem
se musela vracet!) a hihňala se, ba i nahlas smála. Tím se probudila

kočka a začala mi šlapat po hlavě, neboť nemá ráda, když se něčemu směji nahlas a ona neví, čemu. A navíc v noci, kdy já mám spát
a ona lovit papírové myši vyrobené zmuchláním poloviny lístku MHD.
Ve tři ráno jsem si čtení střihla už opuchlýma očima ještě jednou, tentokrát odpředu, protože jsem ji původně dle názvu a návodu četla
odzadu. Bavila jsem se na každé stránce a přála bych to všem. Tedy
prvně všem přeji, ať se ke knize dostanou, protože zatím je k dostání
pouze na FUD UJEP v Ústí n. L. A pak, ať jsou jakéhokoliv mládí či
stáří, ať se na svět podívají z nadhledu daného nejen příslovečnou
výškou autora.
Se zájmem sleduji, jak se mění náš jazyk, a podobně jako autor knihy
jsem posedlá opravováním pravopisných i stylistických chyb všeho
druhu. Asi i proto, že jsem šéfredaktorovala několika časopisům a musela neustále dělat korektury. Číst texty Pavla Beneše byla životadárná droga pro usínající mozek, oko jásalo nad výrazy, které používám
také, ale nikdo mě za to nepochválí! Chválím, chválím jazyk Pavla
Beneše.
Po celou dobu čtení jsem si kladla otázku. Jak to, že jsme se potkali
až před WC na FUD UJEP?
Hodnocení knihy úctyhodných a slovutných recenzentů najde zvědavý
čtenář v přílohách.
Lenka Žižková
Publikace Pavla Beneše je autorským výtvarným projektem, který
je zcela v souladu s náplní ediční řady Projekty věnované reﬂexi současného vizuálního umění a designu.
Koncept publikace je mimořádně komplexní vzhledem k tomu, že autor se prezentuje nejen jako výtvarník a graﬁcký designér, ale zároveň jako autor většiny textu a pedagog, přičemž všechny tyto role

nešově případě vždy doprovázeny vědomím odpovědnosti za další
vývoj (nejen) oboru, s čímž souvisí i nepřehlédnutelné edukativní
a inspirativní poselství publikace. Četné přesahy a autorův smysl pro
humor a sebeironii jsou zárukou, že publikace osloví nejen odborníky
a studenty graﬁckého a vizuálního designu, ale i širší veřejnost, aniž
by tím trpěla vysoká výtvarná a myšlenková úroveň.
PhDr. Jaroslav Polanecký, PhD., teoretik umění a vysokoškolský pedagog, Kamenický Šenov, 5. 12. 11
Slíbil jsem váženému kolegovi recenzi a už je to jasné: nestihnu
knihořady a přitom nevím, jestli to nakonec není dobrá zpráva, a to
mne uvádí do stavu, kterému vojáci říkají mimořádka, přestože na tyhle adventní dny se těším každý rok tak nějak od Štěpána minulého
roku. Knihořady se zpravidla začínají někde mezi druhou a třetí svíčkou a jsem kvůli nim ochoten odvolat poslední hodiny výuky v situaci,
kdy už je jasné, že je nestihnu do čtvrtého plamínku. Vyzbrojen o hodně mladším bráchou Elektroluxu lezu po schůdkách bytem, vytahuji
jednu knížku za druhou a pečlivě je ze všech stran vysávám a přitom,
to dá rozum, je musím trochu otevřít. Kdo by odolal pokušení si rychle
alespoň pár větiček nepřečíst? Číst v rámusu se nedá, tak na chvilenku vypnu ten zázrak s několika ﬁltry, který je ještě lepší než ten superdrahý s vodou uvnitř, ale zato řve, jako kdyby měl v popisu práce
překonávat metalové koncerty. Ze začátku jsem opatrný, ale s přibývajícím časem vytahuji víc a víc těch, které se mi tak nějak nechce
vracet, a tak je přenáším a začínám je vršit do sloupku u postele. Přitom
zdráhavě odebírám ze sloupku na druhé straně ty, co jsem si natahal
vloni, a na které se v beznadějném shonu za každo-denní pedagogicko-byrokratickou rumařinou nedostalo. Nahradit Vitruvia Vopěnkou?
Zaměnit V&W za Suchého? Biograﬁi Milese Davise za de Chiricův

pojímá jako neoddělitelné. Publikace díky tomu nabývá zároveň rozměrů osobní výpovědi člověka, který je všestranným umělcem a aktivním glosátorem okolního světa. Tomu je do značné míry podčiněna
textová složka publikace, která se zcela funkčně nevyhýbá expresivnímu slovníku, subjektivním pohledům na praxi graﬁckého designéra
a akademického pracovníka.
Autor v úvodu akcentuje fragmentálnost a zdánlivou disherenci konceptu publikace, komunikuje s recipientem jako partnerem vizuálního
a literárního dialogu a nabízí mu aktivní percepci textu – lexivizuálního
komunikátu, jehož struktura vybízí k selektivnímu přístupu a „přeskakování“ stránek, stejně jako ke kontinuálnímu čtení. Čtením v tomto
případě rozumíme nejen percepci verbálního sdělení, ale percepci textu
v širším slova smyslu z hlediska vizuální komunikace, kdy formální
a obsahové aspekty sdělení jsou v synergické rovnováze.
Sémantickou rovinu výrazně podporuje i volba rozmanité typograﬁe,
kterou autor využívá s hlubokým pochopením jejích zákonitostí ve
vztahu k předávané informaci. Hra s jazykem a jeho textovou a typograﬁckou prezentací není samoúčelná, stejně jako autorova proklamovaná úcta k tradičním médiím tvorby – kresbě a klasickým graﬁckým a polygraﬁckým technikám. Na druhé straně je patrné, že autor
si je plně vědom potenciálu médií nových. Ač bytostný kreslíř a graﬁk, naznačuje důležitost informačních technologií v oblasti vizuální
komunikace. Daří se mu přesvědčivým způsobem prezentovat práci
graﬁckého designéra jako permanentní proces, který by měl být ukotven v zákonitostech oboru, aniž by se zříkal ﬂexibility a rezignoval na
nejnovější impulsy přicházející ze sfér, které se primárně nevymezují
jako výtvarné. Tato multidisciplinární prostupnost a ﬂexibilita jsou v Be-

nebo Dalího vlastní životopis? Tahle nádherná dilemata řeším s velikou radostí a generálpauzy mašiny mající za úkol vtahovat do sebe
ty všudypřítomné tuny prachu, se kterými moje pečlivá žena svádí po
celý rok tuhý, avšak marný boj, se stále více prodlužují...
Letos je to ale jinak. Slíbil jsem kolegovi recenzi jeho připravované
knihy, a tak zatím nelezu po štaﬂích, ale ťukám na klávesnicové
šipky, pohybuji se vpřed a hned zase vzad po digitálních stránkách,
abych si vštípil ty nádherné hry se slovy, stejně jako se základy vizuální abecedy, dobře se bavím, a s potěšením zjišťuji, že dostávám
záběry ze zcela jiné optiky, z jiného úhlu pohledu, než bych čekal od
jakékoliv učebnice. A je to vlastně učebnice? Není to spíš sbírka neobyčejně moudrých, vtipných a přitom zcela originálních úhlů pohledu na
věci kolem nás? Kdysi mi řekl můj táta, že na kázání (měl v komunismu dost nezvyklou profesi faráře) se dá poznat, jestli jeho autor
byl dobrý nebo špatný v deskriptivní geometrii, jestli má anebo nemá
schopnost podívat se na jeden problém z mnoha různých úhlů.
Nevím jak na tom byl s deskriptivou Pavel Beneš, ale řekl bych, že
výborně. Jeho úhel pohledu není dán jenom tím, že je veden z neobvyklé výšky, ale je především určen jeho schopností podívat se na
věci, jevy a děje z nečekaných směrů a s moudrým a bystře vtipným
odhledem. Kniha Odzadu je dobře vyváženou kombinací vtipných
zamyšlení, pozoruhodných úvah o zásadních věcech graﬁckého
designu, imaginativních detailů, inspirativně neobvyklých poetických
vazeb, ale nad vším vévodí nádherné pohrávání si s češtinou. Benešova poetika má své kořeny v tradici Osvobozeného divadla, stejně
jako nejlepších let Semaforu brilantního Jiřího Suchého, a těch pramenů bychom mohli nacházet ještě mnohem více, kdyby nešlo o něco
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zcela jiného, totiž o prostý důkaz, že jasným, nezpochybnitelným a zejména poctivým gestem Pavel Beneš ukazuje, že vnímá graﬁcký
design jako neoddělitelnou součást jazykové kultury a svou profesi
učitele graﬁckého designu jako výsostné poslání. Jeho kniha je nádherným čtením, pastvou pro oči a vtipně obohacujícím dílem.
Byl bych rád, kdybych již v příštím adventu „musel“ řešit problém, kam
tuto knihu zařadit. Patří mezi „bible“ typu Vitruvia, Albertiho, Goetha,
Lessinga nebo Muziky? Nebo má být spíše řazena k „učitelským poznámkám“ Johannese Ittena, Paula Kleea, Josefa Alberse, Moholy-Nagye, Charlese Rileyho II či Johna Cage? Ale ona by mohla „sedět“
vedle protagonistů Osvobozeného divadla, Semaforu a tak těsně přiléhat k Jiřímu Kolářovi, Františku Listopadovi a dalším mistrům slova.
To by byly příjemné trable.
Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský, fotograf a vysokoškolský pedagog,
Praha, 6. 12. 11
Je rozkoš se tím probírat, tím gejzírem slov, která nenudí a nemachrují. Nádherná koláž mistrných nápadů a jestli to někdo vydá,
tak na tom prodělá sice trencle, ale ratingové agentury ho posunou
vysoko na špici.
Mgr. Michal Plzák, nakladatel, Praha, 28. 12. 11
Recenzi uvedeného titulu bych nejraději začal rovněž odzadu;
takže: Prosím, vydejte tu knihu co nejdříve, kvalitně vytištěnou a na
dobrém papíře, protože já tu knížku chci! Jenže takto se recenze
nepíší, takže noch-ajnmal (podle vzoru fejs-tu-fejs):
Chvilku, asi tak do páté stránky, jsem měl potíže s žánrem recenzované publikace. A vzhledem k tomu, že čím více píšu (a někdy i ještě
čtu) mám stále větší ostych ba někdy až strach ze slov, škrtnul jsem
si v hlavě sousloví typu „autorská kniha“. Především asi proto, že se
adjektivum „autorský“ stále častěji používá pro výtvory nepůvodní, neautentické, ba až plytké. Rovněž sousloví „graﬁcká úprava“ jsem zahodil, neb ani ono nevystihuje tvar posuzovaného díla. A naopak se
mi do zbytků synapsí vtírala jména jako Oldřich Hlavsa (a jeho velká
řada KPP let šedesátých minulého století) či Návod k upotřebení Jiřího Koláře jen tak tak vydaný roku 1969 (než spadla klec) a ohmataný generacemi mých studentů, ba rezonovala mi tak – bůhsuď proč
– i Černá bedýnka Ludvíka Aškenazyho, kterou jsem kdysi půjčil
a ztratil i s (vlastně obdarovanou) jakousi láskou.
Jak shledávám, snažím se o cosi, co autor na ne-známé mi stránce
v textu o reklamě (či logotypech?) označil jako snahu „dojem nahradit pojmem“. A přece se mi neodbytně vetřelo ještě jedno sousloví:
literárně-výtvarný či výtvarně-literární esej. Jenomže nemám rád
upomlčkovaná dvousloví a při vědomí nabubřelé módy, která velí
každou snahu o ukoptěnou úvahu (začasté bez váhy a uvážení sepsanou) od škol středních po vysoké a hlavně quasi-vysoké označovat za esej, i toto označení mám chuť „vydylítit“, jak říká naše paní
sekretářka. A tím jsem z toho vevnitř...
Texty a ... a cože vlastně? Výtvarná podoba knihy, nikoli její graﬁcká
nebo výtvarná úprava, leč celek a jednota, či raději snad ještě tvar
této, po svázání z volných listů volající knížky, mne naplňuje potěchou. Nikoli jen proto, že rovněž chovám (kde?) osobně mně dedikovanou báseň pana Joži Mrázka Hořického z let osmdesátých (co na
tom, že stejnou ódu na moje osobité kvality a kouzlo daroval za ten
večer cca pěti dalším kamarádům s obměnou nepatrnou, leč cenou
shodnou, byť jako půjčka nominovanou) a nikoli proto, že vzpomínám, kterak mi bylo milo prodlíti několik málo podvečerů v ateliéru
pana profesora Libenského ve společnosti mistra dílenského Toníčka
Votruby a pánů profesorů Uždila, Šindeláře a – tehdy ještě neprofesora – Solpery, leč především pro nekašírovaný a s odpuštěním nežertovný humor textů a obrazů (just nenapíši „výtvarného doprovodu“,
neb se nejedná o žádný „doprovod“) se listy recenzované knihy probírám již potřetí. Humor autorův v textové ani výtvarné složce díla
přitom nesklouzává do ironizování (a ne že by se nechtělo ve světě
reklamy, celebrit, VIPů a VIPek) či žertování, ale pramení, netryská
jako třeskutý „humor“ lautrnové profese „bavičské“ (pardon, jdu kloktat), ale spíše prosakuje zevnitř, z podstaty jevů, které autora zaujaly.
Jejich škála není souvisle a raﬁnovaně komponovaným celkem, je
spíše tím, čemu Zdeněk Kratochvíl říká „stroma“, a byť etymologie tohoto slova nemá nic společného s českým pojmem strom, jest stromu
podobna. Knihu ODZADU lze, zdá se mi, číst a prohlížet i ODPŘEDU
ba ODKUDKOLI. V nervatuře každé části je cítit a vidět celek onoho
stromu podobně, jako se v nervatuře jednoho každého listu tisícileté
lípy na Kotli u Osečné obráží a vyjevuje celá ta, snad dokonce dvě
stě let stará, lípa. Svrchu jakoby banální příhody či pomíjivé jevy se
v něm stávají listy, jimiž dýchá a asimiluje kyslík humoru. Asi miluje?
Určitě má rád (autor) (své) studenty a zdá se mi, že i další lidi. Má je
rád nikoli pro humor, ale s humorem. S oním humorem, pro který se
mi vtírají slova přesnější, než jakých jsem mocen já:
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„Humor je způsob, kterým posuzujeme konečné z hlediska nekonečného.“ (Morgenstern)
Leč nemohu se zbavit ani dojmu, byť pro něj stále hledám ten správný
pojem, že pro Benešovu knihu platí i slova Miloše Kopeckého: „Humor
je způsob, jak být smutný.“ Což je ale možná způsobeno i tím, že
recenzi dopisuji na počátku nového roku pod dojmem (po-)minulých
Vánoc, jejichž vyšopované a vydyzajnované podoby jsem se ani já
tak zcela nebyl schopen uchránit. Možná i proto, že jsem marně čekal
na jakési zavolání, na jakousi SMS, a že ten debil, jejž nerad činím
mobilním, mi nosil jiná volání a jiné esemesky...
A tak mi s potěchou nad dílem Pavla Beneše došlo, byť nikoli poprvé,
že „Humor je způsob, jak být.“ (Miloš Kopecký snad promine, že jsem
mu to zkrátil.)
Pro tento „způsob“ a stejně tak pro hravost literární i výtvarné části (a naopak, neb toto pořadí není pořadím významovým), hravost, kontradiktické hračičkování, hravost morgernsternovskou a halasovskou, hravost vysokého a břitkého intelektu beze stopy intelektuálství (Miroslav
Holub se zřejmě nemýlil, když kdysi napsal, že „intelekt, který není
schopen hry, je intelektem omezeným“), a tedy hravost nikoli pro
„uály“ Tomáše Kulky se – přisámjá, že nechtěně – ocitám v roli obdarovaného a zaujatého čtenáře, což jest autopodraz na recenzenta
níže podepsaného.
...já tu knížku chci! I když takto se recenze nepíší...
Doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc., vysokoškolský pedagog, Kostelec nad Černými lesy, 2. ledna 2012
Svoji reﬂexi knihy Pavla Beneše ODZADU nezačnu odzadu, jak
by se slušelo, ale rovnou mimo obsah knihy. Pavel je bytostný běžec.
Běžci mají ve 21. století k dispozici soﬁstikovanou výbavu, která jim
napomáhá měřit uběhlé vzdálenosti, určit dobu a místo provedení
běhu a vyslat o těchto faktech signál do světa. Běžci se navzájem
udržují ve stavu informovanosti. V době „před Benešem“ éterem lítala
suchá sdělení. Běžec dostal od běžce informaci, uznale pokývl hlavou a běžel si zas po těch svých, aby i sám mohl přispět svojí suchou
informací do mlýna. Ale Beneš ne, ten jistě dodržel žánr – sdělil, kolik
km, kde a kdy, ale nenápadně přidal i informaci, že na 3. km minul
pařez s kůrou zkrabatělou do tvaru kníru a na 5. km mu okolo obočí
profrčela se zavrčením lesní včela. Nevím přesně, parafrázuji, nepatřím do okruhu běžců, nejsem napojen na jejich informační toky,
tak si jen představuji, jak to asi může vypadat. Nicméně neběžeckých informací začalo přibývat, zprvu jen u Beneše, pak i u ostatních
běžců a ze suchého zpravodajství se posléze stal určitý žánrový blog.
Vedle suchých faktů rozkvetla poetika prožitků doprovázející běh.
Proč se tak obšírně zmiňuji o něčem, co znám jen z Pavlova vyprávění?
Protože to je přesně ten způsob, jakým Pavel přistupuje k životu.
Polidštit, obarvit, poukázat na nevšední aspekt, udělat z maličkosti
událost, komunikovat. Klasikou žánru jsou Pavlovy novoročenky,
stejně jako výkladový slovník reklamní angličtiny. Na začátku je vždy
podnět, součást života, který Pavel zalije živou vodou své kreativity,
vrhne do světa a je-li svět jen trochu komunikativní, vznikne řetěz
návazností, které iniciátor spokojeně sleduje a dále vyživuje. Někdy
je princip vyvolávání dalších akcí stavebním kamenem hry, někdy
Pavel přichází s uzavřenou strukturou, kterou nabízí k zamyšlení
či pobavení. Někdy je předmětem hry slovo, někdy událost, někdy
znak, někdy ucelený výtvarný počin či gesto designérovo. Pavel
je všežravec. Ne nadarmo vášnivě horuje pro maximální vzdělání
graﬁka v mateřském jazyce. Uchopuje okolní život všemi prostředky,
kterými vládne, a předává podněty dále. Takový způsob vnímání je
užitečný – tak se ujišťujeme, že žijeme ten svůj život a naše zážitky
nám jen marně neprotékají mezi prsty. Pavel jednak mapuje svůj život
a druhak dává i nám ostatním podnět i vzor, jak v rámci životaběhu
netrouchnivět jen pouhou evidencí uběhlých dnů.
Ing. Štěpán Kafka, nakladatel a nepublikujicí spisovatel, Praha,
12. prosince 2011

Výčty Dana Reisingera
 Aurelien Lemonierová, kurátorka Odd. architektury a designu

Pompidou Centre v Paříži, vybrala 35 originálů Reisingerových supergraﬁk pro stálou výstavu. 8 je jich od března k vidění v galerii „Barva
v architektuře“, ostatní mají být po restaurování vystaveny od května.
V rámci Design Week v Hollonu IL (31. 3.>7. 4. 12) byla zahájena
v galerii Beit Meirov výstava Dana Reisingera „The Art of Design“,
která představila jeho nejvýznamnější izraelské vizuální styly – jako
Teva, El Al, Iscar, Delek, Tambour, Habimah atd. V některých případech byly vystaveny skici a přípravné kresby, aby tak byl ilustrován
celý „design process“. Výstava končí 31. 5. 12. Současně bylo 60 Reisingerových plakátů vystaveno podél Dov Hos Boulevardu v Holonu.

Dan Reisinger věnoval jednu kolekci svých „Scrolls of Fire prints

& texts“ do Jewish Heritage Museum, Lendava SI. Po německé okupaci ve Slovinsku zůstaly jen dvě synagogy, jedna z nich byla nedávno restaurována právě pro toto muzeum. Původní „Scrolls of Fire“ je
kolekce 52+1 maleb Dana Reisingera a textů (básník Abba Kovner)
zobrazujících 52 kapitol z historie perzekuce a obrany židovského
lidu; originály jsou ve stálé expozici v Beit Hatefutsoth Museum v Tel
Avivu. SBB vystavilo „Scrolls of Fire / Svitky ohně“ v Moravské zemské knihovně a v IBC v Brně v roce 2000 jako 21. výstavu cyklu Brno
– hlavní město graﬁckého designu.
Info-A: Studio Reisinger, 3 Rama St. | Givatayim 53320 | IL, T 972
(0)3 5714982 | F 972 (0)3 5711695 | dan@reisinger.co.il | www.danreisinger.com |

Větou jednou:

Ve čtvrtek 2. 2. 2012 se konala Valná hromada AUG-design v podniku
Mungo Bar v Praze. Při této příležitosti z tohoto občanského sdružení
vystoupil někdejší místopředseda (do r. 2009) a do roku 2011 člen
Asociace Karel Aubrecht. Svůj odchod zdůvodnil na valné hromadě
veřejným vyjádřením: „že již nějaký čas se směřování AUG a jeho
vlastní stále více rozcházejí a tudíž nevidí možnosti ani důvody další
vzájemné smysluplné podpory“. O zveřejnění této informace požádal
K. A. zprávy SBB proto, že již dva dny po svém odchodu z AUG byl
nucen vyvracet zkreslené a zavádějící informace o svých důvodech
k tomuto kroku.

Reakce Josefa Kremláčka na SBB 47/48

„...Byl jsem potěšen, že jsem se našel u panelu a také svého jmenovce
Ivana Kremláčka, kterého jsem znal jen jménem a z několika pracovních záměn. K zprávě o vydání Jiráskových „Starých pověstí českých“
bych si dovolil malou poznámku. Ač ilustrace byly nakladatelstvím
XYZ objednány i mnou dodány celobarevně, byly vytištěny černě!
Bez jakéhokoliv upozornění, provedení imprimatury, ke které jsem
měl být vyzván (prý se to již nedělá), úpravce nakladatelství ilustrace,
tzv. půlky, zvětšil na celostrany. /.../ Je to až neuvěřitelné, co se dnes
děje, a chci upozornit kolegy, ať si dají pozor na smlouvy, které podepisují... /.../ jde o zpackanou práci, na kterou jsem se upřímně těšil,
věnoval jí mnoho času a úsilí a odmítám se pod ní podepsat...“

Zprávy z ČR a SR
Výstavy
Jiří Hilmar – Filmové plakáty

Kino Světozor a Filmová gal(ant)erie Terryho ponožky uspořádaly
další, XV. výstavu z cyklu Zlatá éra československého ﬁlmového plakátu. Vernisáž proběhla za osobní účasti Jiřího Hilmara ve foyer kina
Světozor, výstava trvá 3. 4.>15. 6. 12. Pražská expozice je vůbec
první autorovou výstavou, která představuje jeho plakátovou tvorbu,
např. k ﬁlmům Bláznivý Petříček, Poklad na stříbrném jezeře, U konce s dechem, Kdyby tisíc klarinetů, Dýmky, Najatý vrah, Olympiáda
Tokyo či Velká nevěra. Jiří Hilmar, malíř, sochař, graﬁk (nar. 28. 5. 37
v Hradci Králové), 1952–56 studoval na Střední uměleckoprůmyslové
škole v Praze u prof. Richarda Pípala. Po studiích se chtěl věnovat
monumentální malbě. Působil ve výstavnictví: strávil rok studijního
pobytu v Číně při realizaci československé putovní výstavy v Pekingu,
Šanghaji a Kantonu, podílel se na přípravě expozice pro Expo Brusel
a Montreal, pro čs. expozici v Bruselu 58 vytvořil značku. Inspirací pro
něho byly práce Jaroslava Švába a Václava Kaplického. Byl členem
skupiny Bilance. Kombinoval různé výtvarné prostředky (graﬁcké znaky,
prvky koláže s typograﬁckými postupy). Stejně tak tvořil i v užité
graﬁce (graf. úprava edice Proměny), knižní obálky (edice Smaragd,
České básně, Divadlo), ﬁlmové a divadelní plakáty. Navrhoval i známky. Jiří Hilmar patří k výrazným autorům čs. ﬁlmového plakátu. Jeho
první plakát k ﬁlmu Eskadra netopýr vznikl v roce 1959, poslední
– před odchodem do emigrace – byl v r. 1968 plakát k ﬁlmu V zemi
Inků. Celkem vytvořil pro Ústřední půjčovnu ﬁlmů 55 plakátů. Hilmar
byl oceněn v r. 1962 Čestným uznáním za kolekci ﬁlmových plakátů
při Mezinárodní výstavě ﬁlmového plakátu v Karlových Varech. Byl
zakládajícím členem Klubu konkretistů. Do výtvarného povědomí
vstoupil svými optickými reliéfy, které patřily do vlny tzv. rituálně kinetických optických struktur. Od 1969 žije v Gelsenkirchenu DE. Zde
prošel obdobím tzv. proticivilizačních akcí, jež znamenaly návrat
k přírodě a měly blízko k tehdejšímu procesuálnímu umění či arte
povera. Link do sekce plakátů Jiřího Hilmara: www.terryhoponozky.
cz/plakaty/parametr-1-autori/17-hilmar-jiri



Dva z plakátů Jiřího Hilmara k francouzským ﬁlmům ze 60. let
20. stol. vystavené ve Foyer kina Světozor v Praze
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Ceny Trilobit Beroun 2011

Slavnostní předávání cen Trilobit se konalo 28. 1. 12 v berounském
kině. Letos byly úplně poprvé také na programu Cena Václava Havla
a Cena Josefa Škvoreckého. Mimořádná cena poroty byla udělena
Pavlu Rajčanovi za důslednou badatelskou a kurátorskou práci při
vybudování kolekce 60 tisíc ﬁlmových plakátů a uspořádání stovky
výstav v České republice a ve světě. Úplný přehled cen viz www.ﬁtes.
cz/index.php?novinka=54

Bienále kresby Plzeň také ve Vratislavi PL

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
a Muzeum Architektury we Wrocławiu vystavily „Nejlepší práce Bienále
kresby Plzeň 2010 / Najlepsze prace Biennale Rysunku Pilzno 2010“
v Muzeu Architektury, Vratislav PL 9. 2.>11. 3. 12; viz www.ma.wroc.pl

Výstavy / soutěže

Trienále plagátu Trnava 2012

Hlavnými organizátormi tohoročného Trienále plagátu Trnava 2012 sú
Galéria Jána Koniarka v Trnave a Trnavský samosprávny kraj. Spoluorganizátori: Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Mesto Trnava,
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, občianske združenie Poster a Západoslovenské múzeum v Trnave, záštita Icograda. TPT 2012
je verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov
realizovaných od 1. 1. 09>1. 7. 12. Nový ročník súťaže je otvorený
všetkým autorom v kategóriách: A (profesionál. autor) – jednotlivci
a kolektívy, B (študent) – študenti výtvarných škôl od 18 rokov, C (junior) – študenti výtvarných škôl 14–18 rokov zastúpení pedagógom.
Autori zašlú max. 5 plagátov. Plagáty, ktoré budú vybrané na výstavu,
budú reprodukované v katalógu. Finalisti obdržia katalóg zdarma.
Informácie nájdete na www.tpt.sk, kde je treba vyplnit online formulár a zaregistrovať sa. Uzávierka je 15. 7. 12. Medzinár. jury Stanislav Stankoci SK, François Caspar FR, Zdzisław Schubert PL, Jan
Rajlich ml. CZ a Pekka Loiri FI bude pracovať 2.>7. 9. 12 a udelí
tieto ceny: kat. A: Grand Prix TPT 2012 (cena Jozefa Dóky Jr., zakladateľa TPT), Cenu Icograda a 1. až 3. cenu v každej kategórii, a ďalšie
zvláštne ceny. Na 7. 9. 12 je naplánované otvorenie spoločné výstavy
členov Medzinárodnej poroty. Výstava na TPT 2012 vybraných plagátov sa koná 9. 11. 12>3. 2. 13 v Trnave. Info-A: TPT 2012, Galéria
Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, Trnava, 917 01, SK |
T +421 33 55 11 659 | F +421 33 55 11 391 | mail@tpt.sk | www.tpt.sk

Zaujalo nás...

Logo za 430 tisíc si vyžádá miliony

V dubnu představený redesign značky České televize z dílny Studia
Najbrt vyvolal v tisku mnoho rozporuplných reakcí. Ne příliš příznivě
(např. Ivo Mathé) pod výše uvedeným titulkem referují Lidové noviny
(24. 4. 12). MF Dnes se v článku „ČT, nebo CD? Po 50 letech logo
ztratilo háček“ zdá, že je příliš podobné logu ČD Cargo od téhož studia...

25. mezinárodní bienále graﬁckého designu Brno 2012
25. Bienále Brno bude zahájeno 21. 6. 12 v Umělekoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně. Výběrová porota Bienále
Brno 2012 zasedala 13. a 14. 2. 12. Seznam autorů, jejichž díla byla
v soutěži vybrána, naleznete na stránkách Bienále Brno www.moravska-galerie.cz/bienale-brno/mezinarodni-soutez/seznam-ucastniku.aspx.
Výběrová porota ve složení Na Kim KR – předsedkyně, Tomáš Celizna CZ, Adam Macháček CZ, Radek Sidun CZ, Marta Sylvestrová CZ
a Adam Štěch CZ vydala ke své koncepci BB následující

Vyjádření výběrové poroty 25. BB:

Bienále Brno vždy dokázalo reagovat na nové impulzy a reﬂektovat
svou dobu, aniž by ztratilo na své identitě a jedinečnosti. Svědčí o tom
i jeho nepřerušená padesátiletá historie, která z něj činí jednu z nejstarších přehlídek graﬁckého designu vůbec.
Pokud bylo v minulosti hlavním cílem mezinárodní soutěže prezentovat graﬁcký design z co nejširšího okruhu přihlášených zemí a autorů,
dělený do jednotlivých výstavních kategorií (značné množství exponátů však mnohdy ubíralo kvalitám vlastní výstavy), je tento ročník
snahou o její nové nasměrování odrážející proměny současného graﬁckého designu.
Nadcházející ročník mezinárodní soutěže není vymezen výstavními
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kategoriemi. Jedním z nových úkolů výběrové poroty, sestavené tentokrát spíše jako kurátorský tým se společnou vizí, je také uspořádání
samotné expozice ve spolupráci s jejími architekty. Při sestavování
výběru tak členové poroty hledali mezi exponáty možné souvislosti
a posuzovali výstavu jako celek.
Po přezkoumání všech přihlášených prací, na základě posouzení kvalitativních a profesních hledisek na straně jedné a prostorových možností a technických omezení na straně druhé, sestavila porota soutěžní
přehlídku, která bude spolu s třídenní sérií přednášek a hlavní kurátorskou výstavou jednou ze základních součástí 25. mezinárodního
bienále graﬁckého designu Brno 2012.
Rádi bychom tímto způsobem velmi poděkovali všem autorům, kteří
do soutěže přihlásili a zaslali své práce. Jen díky nim mohla vzniknout tato výstava. Jsme si vědomi toho, že se vzhledem k mnoha
omezením a celkovému záměru výstavy do výběru nedostalo vše, co
by tam za jiných okolností mohlo být. Věříme však, že vznikne přehlídka, která svým výběrem a kvalitou zaujme ty, kteří se o graﬁcký
design zajímají a fandí mu – ať už se jedná o designéry samotné či
odbornou a širokou veřejnost.

Ceny 25. BB

V rámci mezinárodní soutěže 25. mezinárodního bienále graﬁckého
designu Brno 2012 Mezinár. porota: Andrew Blauvelt US, Zak Kyes
UK, Robert V. Novák CZ, Sulki & Min KR a Jan van Toorn NL udělí
Grand Prix Bienále Brno 2012 – Cenu ministra kultury ČR a další
ceny. Ke speciálním oceněním, jako jsou Cena primátora města Brna
pro výtvarníka do 35 let a Cena Bienále Brno za přínos graf. designu,
se letos řadí i nově vyhlášená Cena Českých center pro studenty či
absolventy graﬁckého designu, jejíž součástí bude měsíční stáž
v New Yorku. Na závěr Bienále Brno vyhlásí pořadatelé na základě
hlasů odevzdaných návštěvníky soutěžní přehlídky Cenu diváka.

Výstavy 25. BB

21. 6.>28. 10. 12 | Mezinárodní bienále graﬁckého designu Brno |
Uměleckoprůmyslové muzeum MG Brno | BB bylo založeno v roce
1963 a je nejstarší přehlídkou graﬁckého designu na světě. Na 25. BB
se přihlásilo 558 autorů ze 47 zemí. Vystaveno bude kolem 300 exponátů od 141 autorů z 27 zemí (30 z CZ, 19 NL, 18 JP, 17 CH atd.),
z SBB: Melchior Imboden CH, Mitsuo Katsui JP, Niklaus Troxler
CH a Zdeněk Ziegler CZ.
21. 6.>28. 10. 12 | „Dvě nebo tři věci, co vím o Provo“ (Brněnská
verze) | Zdi a slova, sítotiskové plakáty a ručně tištěné letáky, to byla
v květnu 1968 vpravdě revoluční média... | Pražákův palác MG Brno
21. 6.>28. 10. 12 | „Květa Pacovská - AD INFINITUM“ | Výběrem
autorských knih a papírových knižních objektů představí Květa Pacovská svůj soﬁstikovaný přístup k tvorbě... | Místodržitelský palác
MG Brno
21. 6.>28. 10. 12 | „Práce z Kalifornie“ | Zkoumají Kalifornii – stát
a jeho stav mysli – jako téma pro výstavu graﬁckého designu |
Pražákův palác MG Brno
21. 6.>28. 10. 12 | Slavs and Tatars (Slované a Tataři) mají tu čest
představit v MG v Brně u příležitosti BB 2012 projekt „Khhhhhhh“ |
Uměleckoprůmyslové muzeum MG Brno
21. 6.>28. 10. 12 | „DAR (Husák trávu nekouřil)“, český hudební plakát
od 70. let do současnosti aneb normalizace, McDonaldizace a pokusy o normalitu | Navazuje na výstavu Zd. Primuse Papež kouřil trávu
– Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. let (GHMP, 2005)
| Místodržitelský palác MG Brno
31. 5.>24. 6. 12 | „Slet sokolských plakátů 1901–1948“ | Historické
plakáty (v rámci letošního 150. výročí založení Sokola) od předních
českých výtv. umělců, jakými byli Mikoláš Aleš, Jakub Obrovský, Alfons
Mucha, Max Švabinský, Karel Svolinský aj. | Dům umění m. Brna

Sympozium 25. BB

25. mezinárodní bienále graﬁckého designu bude 22.>24. 6. 12 zahájeno třídenním cyklem přednášek a prezentací tvůrců a teoretiků designu | Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno | První den budou přednášet členové mezinárodní poroty. Druhý den je věnován samotnému
bienále: Přizvaní kurátoři uvedou jednotlivé výstavní projekty, představena bude soutěžní výstava a proces jejího vzniku, stejně jako
vizuální identita tohoto ročníku bienále. Závěrečný den je určen tvůrcům, kteří svým osobitým přístupem rozšiřují pojetí graﬁckého designu.
Účastník sympozia obdrží po uhrazení vstupného akreditační kartu
jako stálou vstupenku na všechny tři dny sympozia a veškeré výstavy
v rámci 25. Bienále Brno 2012. Vstupné standardní 3 000 Kč / 120 €,
studenti 1 500 Kč / 60 €.
(Program sympozia viz str.13.)

Bienále Brno – jeho vznik
a první kroky
K jubilejnímu 25. Bienále Brno 2012 zde uvádíme 46.–48. „kapitolu“ ze vzpomínek jednoho ze zakladatelů Bienále Brno Jana
Rajlicha st. Osobní vzpomínky na brněnský kulturní život 40. až
90. let 20. století pod názvem „Brno, černá bílá“ byly v letech
2004–2008 a to až do 43. pokračování každý měsíc otiskovány
v měsíčníku KAM v Brně za kulturou. Další části byly dosud publikovány jen příležitostně, připravuje se souborné knižní vydání.
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Čtenáři možná očekávali, že již dříve se zastavím u události, která by
měla mít zcela ústřední místo v celém mém vyprávění, protože jde
zřejmě o akci nejen nejvýznamnější v mém osobním životě, ale podstatnou a významnou hlavně pro město Brno. Jde o slavné brněnské
Bienále, celým dnešním názvem Mezinárodní bienále grafického designu Brno. Za dobu své víc jak čtyřicetileté existence prodělalo od
prvního nápadu až k současnému prestižnímu postavení na světové
kulturní scéně pozoruhodný vývoj. Uzavření dohody organizátorů
o uspořádání dvouletého cyklu výstav v r. 1963 je považováno za
datum jeho založení. „Prenatální“ doba brněnského Bienále však představuje víc jak dalších patnáct let navíc. Bylo to v r. 1946 (nebo až
1948?), kdy jsem navštívil v Praze velikou mezinárodní výstavu „Slovanská grafika“, uspořádanou buď pražským Uměleckoprůmyslovým
muzeem, nebo Karáskovou galerií. Při nadšené prohlídce stovek grafických listů mne přepadla myšlenka, že stejně zajímavá by musela
být přehlídka příbuzného uměleckého oboru, grafiky vizuálních komunikací a všech možných jejích forem, užívaných v běžném praktickém
životě. Měl jsem na mysli výstavu plakátů, typografie, propagační
a knižní grafiky, jakož i grafické tvorby využívané na výstavách, ve
výstavnictví. Souborné výstavy tohoto dosud opomíjeného uměleckého žánru byly vzácné, pokud se u nás vůbec nějaké konaly. Byly
vzácné na domácí úrovni a prakticky neexistovaly vůbec v souvislostech mezinárodních. V poměrech po Únoru 1948, kdy se podmínky
pro mezinárodní kooperaci jevily ještě svízelnější než kdykoli předtím, zdál se mi vlastní nápad na uspořádání nové mezinárodní vý-

stavy zcela neřešitelný. Se svou myšlenkou jsem se proto ani nikomu
nesvěřoval, i když úplně jsem ji neopustil nikdy.
Nové podněty, které obraz budoucí „vymyšlené“ výstavy oživily, mě
však dostihly naštěstí docela brzy, ovšem mimo vlastní domov,
v Polsku. Od roku 1947, kdy jsem jako první svou cestu do zahraničí
absolvoval zájezd do Polska, udržoval jsem písemný styk se získanými známostmi na adresách ve Varšavě a v Krakově. Další, většinou
už soukromé zájezdy jsem odstartoval v r. 1961, zvláště pak po
zdařilém zájezdu brněnské pobočky Klubu přátel výtvarného umění
(KPVU) do Krakova. Tam jsem našel další spřízněné duše a seznámil
se s neobyčejně zajímavou a bohatou výstavní aktivitou krakovské
organizace výtvarných umělců ZPAP. Krakovské výstavy jako nový
podnět a nový „vzor“ probudily a posílily moje „dřímající“ záměry.
Časem se i v Brně začaly měnit podmínky pro realizování nových
forem nových výstav, především přibyly další výstavní plochy. Dům
umění v r. 1958 otevřel nové výstavní prostory v nově restaurovaném
Domě pánů z Kunštátu; vznikem Moravské galerie se Brnu dostalo
dalších, dosud ne zcela využívaných možností.
Měnily se však k lepšímu ale i podmínky pro vlastní uměleckou tvorbu
zaměřenou na vizuální komunikace. Rozhodujícím činitelem pro její
trvalý rozvoj a živnou půdou této tvorby se stalo brněnské výstaviště,
jeho znovuvzkříšení a s ním související program, především pravidelná organizace výstav a trhů, od r. 1969 pak i veletrhů mezinárodních. Potřeba využít výstaviště a jeho nově budované pavílony po
celý rok přinesla s sebou zvýšenou potřebu a rostoucí zájem o vizuální umělecké projevy všeho druhu. To jakoby předvídala druhá
událost či počin, o kterém jsem už referoval, založení a konsolidace
pobočky pražského výtvarnického družstva Propagační tvorba. Její
brněnští členové vytvořili nejen početně významné profesní seskupení, ale soustavnou péčí o zvyšování své umělecké i odborné úrovně
znamenali i pro město Brno oživení a zkvalitnění celé kulturní scény.
V krátkém sledu za sebou, v letech 1957 a 1960, uspořádali výstavy
svých prací v Uměleckoprůmyslovém muzeu a v Domě pánů z Kunštátu. V r. 1961 iniciovali opět v UP muzeu, ale už pod značkou Moravské galerie, výstavu „Mezinárodní plakát“, připravenou z valné
části ze sbírky brněnského publicisty Bohuše Kafky. V témže roce
představila MG veřejnosti ještě dvě své vlastní výstavy plakátů –
„Plakát v boji české dělnické třídy“ a „Brněnský plakát“.
Půda pro založení trvalého výstavního cyklu vizuálních komunikací
se mi začala jevit jako už velice příznivá. Navíc jsem byl v r. 1961
zvolen předsedou oblastní pobočky Svazu čs. výtvarníků (SČsVU)
v Brně a na svazové půdě jsem pro svůj záměr získal výraznou podporu. Když se mi totéž podařilo dosáhnout i v Praze na výboru sekce
užitého umění a průmyslového výtvarnictví a s pomocí UP sekce
poté i na Ústředním výboru Svazu, bylo třeba podniknout už jen ten
nejdůležitější krok – najít výstavní prostory a hlavního organizátora
v samotném Brně.
Brněnský sekretariát SČsVU sídlil v Domě umění a s ředitelem DU
Adolfem Kroupou byl jak Svaz, tak já osobně ve výborném vztahu.
Bylo by logické obrátit se se svými úvahami na něj. Avšak DU měl

Bienále Brno 64:

Plakát, pozvánky a obálku
katalogu navrhl pro první
bienále Jiří Hadlač; vedle pozvánky na výstavu, která probíhala
od poloviny srpna, šlo o pozvánku na udílení cen 11. 9. 1964 (na
obrázku) / Hadlačova značka Bienále se používala až od r. 1966
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vě. Vedeni opatrností uvažovali jsme tedy jen o postupných krocích.
Rozhodli jsme se proto nejprve vyzkoušet naše všeobecné organizační a realizační schopnosti. První expozice bienálního cyklu se
proto věnovala jen domácí scéně a předmět výstavního zájmu byl
vyjádřen už samotným názvem výstavy „Československý plakát
a propagační grafika“.

/47/ Bienále Brno – jeho vznik a první kroky /2

Funkcí tajemníka výstavy 1. bienále pověřil ředitel Moravské galerie
Jiří Hlušička dalšího historika umění, nedávno ustanoveného vedoucího knihovny galerie Karla Holešovského. Byla to nepochybně
šťastná volba, protože Holešovský, vzhledem ke svému teprve krátkému pobytu v galerii, nebyl zatížen přílišnou osobní specializací
a z toho jinak často plynoucí profesionální deformací a nepokládal
zamýšlenou výstavní náplň apriori za méněcennou. Na druhé straně
měl již své zkušenosti z běžné organizační praxe v pořádání velkých
kolektivních výstav současných žijících umělců, které si přinesl ze
svého předchozího pracoviště v brněnském Domu umění. Ujal se zadaného úkolu s iniciativní vstřícností a profesionálním zaujetím. Na
dvou třech schůzkách u ředitele jsme si prodebatovali a načrtli obrysy
výstavy, navrhli pomocný poradní výstavní výbor, porotu a instalační
komisi. Nastala další, náročná jednání. Při osobním projednávání

sice vynikající výstavní prostory, neměl ale dostatečné technické
a zejména personální, odborné zázemí pro zřejmě náročnou organizaci zamýšleného výstavního cyklu. A to tehdy, jak se mně ukázalo
brzy nato, ještě nikdo z nás, zasvěcených do mého nápadu, neměl
vůbec představu o skutečné obtížnosti a neobyčejné náročnosti přípravných prací. V úvahu také přicházelo poněkud nejisté, odborně
však na vysoké úrovni vybavené Uměleckoprůmyslové muzeum.
UP muzeum mělo brzy oslavit již stoletou, úspěšnou a bohatou tradici svého působení v Brně, bylo ale právě reorganizováno a nově
začleněno do svazku Moravské galerie jako její Ústav užitého umění.
To ve Svazu vzbuzovalo obavy, mně se naopak nové postavení
muzea jevilo jako velice výhodné pro záměry, které jsem návrhem na
nový výstavní cyklus sledoval. Chápal jsem grafiku vizuálních komunikací, v dobové terminologii tehdy užitou grafiku, jako významnou
uměleckou oblast, praktikovanou však bohužel jen ve stínu „vysokého“ volného umění, malířství a grafiky a pohybující se na periferii
zájmu jak nejširší, tak i odborné veřejnosti. Programové zařazení
zamýšleného cyklu se železnou pravidelností opakujících se výstav
do trvalého výstavního plánu instituce významu Moravské galerie
jsem tedy pokládal přinejmenším za pokus o nápravu dosavadního
nepříznivého stavu.
S návrhem na Bienále a s oficiální žádostí Svazu výtvarných umělců
o spolupráci jsem se proto vypravil za ředitelem Moravské galerie
Jiřím Hlušičkou. Nevstupoval jsem do „neznámých vod“. Od r. 1959,
kdy jsem navrhl plakát „Brněnská muzea vás zvou“, býval jsem
často zván pracovníky UP muzea ke spolupráci, ve které jsem i po
jeho začlenění do Moravské galerie intenzivně pokračoval. Navrhoval jsem obvykle vizuální tvář tiskovin, plakát, pozvánky a katalog pro
výstavy; i pro ty, které koncepčně připravoval Jiří Hlušička. V průběhu
spolupráce jsme se osobně blíže poznali, takže jsem neměl žádný
problém svěřit se mu se svým nápadem. Našel jsem v něm pozorného posluchače, bez jakéhokoli zaváhání připraveného spolupracovat na realizaci snad až trochu příliš smělých plánů. Měl konečně
k tématu navrhovaného cyklu výstav sám velmi blízko, na univerzitní
studie historie umění přišel po absolvování brněnské ŠUŘky, předtím
však prošel tiskárenským prostředím, kde se původně vyučil jako typograf. Mladý nezkušený ředitel projevil nejen odvahu, ale především
obdivuhodnou prozíravost, s níž posoudil tehdy ještě ani netušenou
perspektivnost projednávaného návrhu, včetně mnohých jeho výhod
pro instituci, již byl pověřen řídit.
Když jsem za Jiřím Hlušičkou přišel, nemusel jsem jej o významu
Bienále příliš přesvědčovat a hned jsme se mohli oba pustit přímo do
řešení základních otázek, koncepčních, organizačních a zejména
ekonomických. S organizací podobných velkých výstav neměl tehdy
u nás nikdo zkušenosti, o výstavách mezinárodních už vůbec nemlu-

2.–6. Bienále Brno 66–74:

Str. 10: Pro 2., 3. a 5. Bienále Brno vytvořil vždy plakát, pozvánky, obálky katalogů
a sborníků sympozií a prakticky i většinu dalších tiskovin Jan Rajlich st.; na obrázcích pozvánky z let 1966 a 1968 (francouzština jako jazyk umělců byla tehdy druhou oficiální řečí BB) a plakát a rozložená obálka sborníku
sympozia 5. BB 1972 // Str. 11: Jako autor vizuálního motivu 4. Bienále Brno 1970 vyšel vítězně ze soutěže pražský grafik Stanislav Kovář –
na reprodukcích pozvánka se slepotiskem a plakát / 6. Bienále Brno 1974 bylo provázeno motivem od Jiřího Rathouského; na obr. pozvánka
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výstavy byly vyhlášeny ceny
udělené porotou a položen
tak základ k aktu, který mimořádně zajímal veřejnost, především pak média a který
zejména v budoucnosti přispěl k dobré pověsti Bienále
ve světě.
K výstavě byl včas vytištěn
plakát Jiřího Hadlače, který
zvítězil v užší, neveřejné
soutěži několika vyzvaných
grafiků z Brna. Grafický motiv velkého „béčka“ využil
Hadlač i pro návrh pozvánky
na Bienále a samozřejmě
i pro titulní list obálky katalogu. Na doporučení výboru
se později „B“ stalo základem
pro vypracování trvalého
symbolu Bienále Brno. Původní, zcela volně kreslené,
jemné obrysové linie písmového znaku Hadlač podstatně zesílil, ukáznil a zpřesnil.
Vznikl tak naprosto nový,
výrazný vizuální symbol,

našich návrhů ve svazových výborech v Praze i v Brně jsem se také
setkal s nebývalou vstřícností. Z uvažovaných osobností, výhradně
známých výtvarných umělců, svou spolupráci a pomoc neodmítl nikdo.
V navržených a posléze plně fungujících sborech pak jsme působili
všichni jako nehonorovaní delegovaní zástupci Svazu. V přípravném
výstavním výboru zaujali své místo především renomovaní grafici
z Prahy, dostatečně zastoupeno bylo ale i domácí pořadatelské Brno
a nezapomněli jsme ani na Slovensko.
Zájemcům o výstavu nebylo přihlášení na výstavu nijak omezováno,
přijetí přihlášených exponátů bylo podrobeno pouze výběru, za jehož
hlavní kritérium jsme vyhlásili výhradně uměleckou kvalitu díla. Zásada volného přístupu na výstavu, trvale uplatňovaná tedy už od prvního Bienále, stala se v dalším průběhu let jednou z jeho nejoceňovanějších předností. Pro nutnou selekci přihlášených prací jsme jmenovali tradiční porotu, prakticky však totožnou s přípravným výborem,
která mimo definitivní výběr exponátů dostala tentokrát navíc ještě
úkol vybrat už z nainstalované přehlídky ta nejlepší, nejzajímavější či
jinak perspektivní díla k ocenění.
Po akceptování zásadních rozhodnutí nastalo několik hektických týdnů
složité práce a rozhodování, administrativních úkonů a maximálního
zapojení a fyzického nasazení veškerých pracovních sil galerie i četných dobrovolníků. Na sklonku prázdnin, 21. srpna 1964, mohla být
výstava „Československý plakát a propagační grafika“ otevřena a tím
i 1. bienále užité grafiky Brno slavnostně zahájeno. Spolu s otevřením

který se pak i v praxi plně osvědčil.
Šest týdnů trvající výstava zaznamenala neobvyklý úspěch u odborné
i návštěvnické veřejnosti a hlavně přinesla organizátorům řadu zkušeností a podnětů pro nejbližší budoucnost. Před ukončením výstavy
bylo ještě zapotřebí odhalit a pojmenovat některé drobné koncepční i
organizační nedostatky, aby se jich bylo možno pro příště vyvarovat.
Nejdůležitější bylo ovšem poznání, že organizátoři a pořadatelé jakoukoli náročnou akci jsou schopni připravit a dovedou ji s úspěchem
zvládnout. Závěrečná jednání se už proto nezabývala jen samotným
hodnocením skončené výstavy, ale velkoryse zaměřila veškerou svou
pozornost především na budoucnost. Bylo rozhodnuto odpoutat se
od násilně udržovaného zápecí domova a pokusit se otevřít dveře
i okna do světa – příští Bienále uspořádat na mezinárodní bázi a „přispět k rozhodnému a dalšímu pozdvižení úrovně užité grafiky v korelaci s mezinárodními měřítky“.
Současně s tímto rozhodnutím zásadním bylo nutno přijmout celý soubor nových opatření organizačních a personálních. Významné bylo
především přesunutí data otevření ze srpnového na předprázdninový
termín, na červen. Měly se tím vyloučit potíže, které při zkušební
výstavě vznikaly na úřadech i u dodavatelských firem jako důsledek
nepřítomnosti většiny pracovníků během letních dovolených na jejich
pracovištích. Nejdůležitějším však opatřením bylo rozhodnutí posílit
organizaci výstavy o jednu kvalifikovanou pracovní sílu, která by
v galerii byla trvale zaměstnána pouze pro účely Bienále a celoročně
zastávala místo výkonného organizačního pracovníka. To ovšem
nebyl nijak jednoduchý úkol v dobách, kdy v důsledku petrifikování totalitního režimu veškerá pracovní místa ve státních institucích byla
dlouhodobě plánována a přísně systemizována. Mladému agilnímu
řediteli se však podařilo nadřízené orgány – Krajský národní výbor
v Brně a Ministerstvo kultury v Praze – o nezbytnosti zamýšleného
opatření přesvědčit a rozšíření plánu MG o jedno pracovní místo bylo
schváleno. Jako „organizační tajemník“ byla přijata Blažena Boleslavská, dosud pracovnice Městského kulturního střediska. V té době
došlo také do galerie zajímavé pozvání navštívit mezinárodní výstavu
nově založeného Bienále grafiky ve slovinské Lublani. Vystavována
měla být klasická volná grafika a Hlušička proto do Lublaně vyslal
Helenu Kusákovou, mající v MG na starosti sbírku grafiky, a pověřil ji,
aby tam posbírala co nejvíce informací a zkušeností.
Pečlivá Kusáková se zadanému úkolu poctivě věnovala a z Lublaně
přivezla nejen spoustu vlastních postřehů, ale podařilo se jí získat
a přivézt zejména úplný soubor tiskovin Bienále, organizační statut,
podmínky a pozvání k účasti, tzv. „Call for Entries“ – a hlavně obsáhlý
výstavní katalog. Zkušenosti z Lublaně se staly základem pro jednání nově jmenovaného organizačního výboru a tiskoviny, zejména
pak katalog, jeho koncepce a pečlivé zpracování nám posloužily jako
přímý vzor.
24. června 1966 tak mohlo být 2. bienále užité grafiky Brno zahájeno
„mezinárodní výstavou knižní grafiky a ilustrace“. Výstava byla mimořádně a až nečekaně úspěšná, především účastí vystavujících umělců,
spoluprací četných mezinárodních organizací, příznivým oceněním
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mezinárodní poroty a dokonce nebývalým ohlasem v zahraničních
médiích, zejména v televizi. Především překvapila západoněmecká
televize, její druhý program ZDF, který připravil, v Brně natočil a poté
odvysílal téměř hodinový program o Bienále a o Brně. Byl to nejobsažnější, nejzajímavější a nejdelší pořad, který kdy byl v celé dosavadní, více jak čtyřicetileté historii brněnského Bienále odvysílán.
Bohužel však nikdo z nás, organizátorů výstavy, pořad na vlastní oči
neviděl, dověděli jsme se ale o jeho úspěšném vysílání z nadšeného
ohlasu od řady německých kolegů, kteří nám na základě zhlédnutí
pořadu psali o zaslání přihlášek na Bienále příští.
Podařilo se plně uskutečnit jedno naše velké přání: když jsme byli ve
svém domově uzavřeni v tíživé, uměle udržované izolaci a do světa
jsme se mohli vypravit jen s neskutečnými obtížemi, svět jsme si sami
pozvali, aby on přišel za námi. – A svět do Brna přišel…

/48/ Svět a Bienále Brno

Na široké téma, které vyjadřuje nadpis této kapitoly, mohl bych snad
napsat nikoliv jen jednu dvě kapitoly, ale hned několik knih. Zvlášť
když bych měl vyprávět o úplně všech hostech Bienále, kteří ze zahraničí, z celého světa, přijeli do Brna. Buď jako členové porot, anebo
si přijeli výstavu „jen“ prohlédnout a prostudovat. Přijížděli ale i znalci
a významní představitelé všech oblastí umění vizuálních komunikací
přednášet na třídenní konferenci, odborném přednáškovém sympoziu, které doprovázelo zahájení Bienále už od třetí výstavy v r. 1968
zcela pravidelně.
Za téměř půlstoletí svého trvání přivítalo Bienále a s ním i město Brno
návštěvníky nejen ze sousedních států a nejen z Evropy, ale přijalo
hosty doslova z celého světa – s výjimkou liduprázdné Antarktidy opravdu ze všech kontinentů. Každé dva roky tak mělo Brno
možnost poznat významné – a bez nadsázky možno říci – i slavné
umělecké osobnosti nejen všech známých a blízkých kulturních
okruhů, ale i těch nejméně známých, nejvzdálenějších a někdy dokonce i nejexotičtějších. Současně moravská metropole sama dostala
vzácnou příležitost trvale se umístit v paměti a zorném poli nejširší
světové kulturní veřejnosti.
Při tom všem je nutno mít zvláště dnes neustále na paměti, že šlo
o dobu s mimořádně složitou mezinárodní situací, pro nás za tzv.
„železnou oponou“, v trvalé izolaci, uplatňované bohužel ale prakticky z jejích obou stran – a že každý sebemenší průlom mohl být jen
výsledkem nesmírného snažení, neustálého úsilí a mravenčí práce
všech zainteresovaných.
V následujících řádkách mi nezbývá nic jiného než se pokusit o soustředění jen na některé zajímavé, klíčové události a především jen
na některé z našich zajímavých hostů – a leckdy možná i na okolnosti
a drobné příhody, které jejich pobyt na Bienále v Brně doprovázely.
V intencích snah vedoucích ke vzniku Bienále pokusím se tím i zde
poněkud všeobecně podceňovanou uměleckou oblast zpřístupnit
a přiblížit co nejširšímu publiku a seznámit jej s dosud víceméně anonymními tvůrci uměleckých projevů, které každého člověka doprovázejí životem. Každý den a na každém kroku. Mám tu na mysli vizuální
umělecké projevy, které se dokonce významně podílejí na formování
a zkvalitňování nejvšednějších životních prožitků každého člověka,
a to i tehdy, kdy si to sám ani neuvědomuje a aniž by se sám o to
programově snažil.
Mé vyprávění nemůže být přeplněno nezáživnými politickohistorickými úvahami nebo pokusy dnešníma očima a v duchu současných
módních tendencí líčit a přepisovat minulé děje – a ani se nemůže
věnovat jen těm ryze odborným hlediskům a profesionálně-odbornou
tematikou zatíženým pohledům. Zájemcům o odborné detaily proto
doporučuji opatřit si a prostudovat kompletní sborníky přednášek ze
sympozií a především obsáhlé katalogy výstav, které Moravská galerie s velkou péčí k Bienále pravidelně, naštěstí až dodnes, vydává.
Organizátoři a všichni zúčastnění aktéři Bienále se od začátku ze
všech sil snažili, aby nová akce ve městě neměla jen jepičí život,
ale aby se naopak stala opravdovou kulturní událostí s trvalou platností a významem daleko přesahujícím hranice města i státu. Tyto
cíle pořadatelů bylo zapotřebí zafixovat a dbát na to, aby výsledky
veškerého snažení byly k dispozici veřejnosti dlouho po skončení
výstavy, aby byly trvalým dokumentem pro budoucnost. Známou skutečnost, že po každé výstavě a po jakékoliv podobné aktivitě musí
zůstat výstižná dokumentace, jinak že se na vše brzy zapomene
a dojde k nežádoucí situaci, kdy se veřejnost chová, jako kdyby se
výstava či akce ani neuskutečnila, jako kdyby vůbec nikdy nebyla,
toto zjištění měli hlavní organizátoři Bienále, zejména díky řediteli MG
a současně generálnímu tajemníkovi Bienále Jiřímu Hlušičkovi, stále
na mysli. Výsledky se nemohly nedostavit. Výstavní katalog 2. bienále,
který vyšel současně se zahájením výstavy, byl překvapením pro ve-
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řejnost a do jisté míry i překvapením pro samotné autory a organizátory. Podařilo se jim připravit obsahově, redakčně i technicky náročný
dvoujazyčný, bohatě ilustrovaný katalog v krátkém časovém termínu,
který bývá ještě dodnes označován jako „šibeniční“. A jako v té době
neskutečný zázrak se podařilo domluvit s brněnskými tiskaři jeho
vytištění rovněž v „šibeničním“ termínu několika týdnů. Navzdory
dnes už nepředstavitelné byrokracii, která vládla ve všech třech brněnských znárodněných tiskařských kolosech – „Grafia“, „Tisk“
a „Rudé právo“ – u samotných tiskařů, počínaje dokonce od ředitelů
a dalších úředníků až k sazečům, chemigrafům, strojmistrům a knihařům, u všech se probudila stále ještě přežívající stará stavovská
hrdost na řemeslo a na kulturní poslání, které ve společnosti má.
Vzpomínám-li po tolika letech na hektické dny následující po výběru
exponátů pro výstavu až po jejich instalaci ve výstavních prostorách,
na složitá jednání mezinárodní jury a na všechno to snažení, korunované slavnostním zahájením a otevřením výstavy pro širokou
návštěvnickou obec, rád bych při tom vzdal hold brněnským tiskařům.
Kvalitně vytištěný katalog byl vždy včas, dokonce i s mírným předstihem, pořadatelům dodán, a to v té době nebyla u nás vůbec žádná
samozřejmost. Když pomineme kvalitu papíru, tisku, které u běžné
produkce běžně pokulhávaly, a všimneme si největšího nedostatku,
časového plnění, zjistíme, že nebylo tehdy v Československu vzácností, když návštěvníci řady výstav se dočkali katalogu až v jejím
průběhu, či dokonce i několik měsíců po jejím skončení. Potíže
bývaly i v Brně, avšak zmíněné krajní případy, zaviněné ovšem nejen
tiskárnami, ale přečasto samotnými pořadateli či vystavujícími umělci,
se Brnu celkem vyhýbaly. Pokud pak vzpomínáme historii brněnských
Bienále, brněnští tiskaři se právem mohou řadit mezi spolustrůjce
jeho mimořádných úspěchů především ve světě.
Na tomto místě bych rád připomenul dvojí zásluhy již dříve vzpomenutého Viktora Šafáře z Propagační tvorby. Do redakce krajského nakladatelství BLOK, založeného někdy už během 50. let, přešel mezitím jako jeho stálý technický a výtvarný redaktor.
Hned v prvních dnech, kdy jsme ve výboru Bienále začali intenzivně
pracovat na jeho zmezinárodnění, jako první výraz tohoto úsilí jsme
uspořádali opět domácí, užší soutěž na plakát. V soutěži uspělo moje
řešení: graficky pojatý boční pohled na sloupec vázaných knih umožňoval vizuálně výhodné zakomponování Hadlačova nově přijatého
symbolu Bienále – velkého „B“, mezi hřbety knih. Byl tím získán
a schválen základní vizuální motiv pro celý druhý ročník, pro všechny
jeho prezentační prvky, zejména pro všechny tiskoviny. Mně tím
připadl náročný úkol všechny navrhnout, graficky upravit a starat se,
aby i v tisku byly realizovány na nejlepší možné úrovni. Na Bienále
jsme měli předvést přehlídku nejlepší současné světové úrody knižního umění realizovaného současnou světovou polygrafií a nemohli
jsme si ani v nejmenším dovolit, aby náš vlastní soubor tiskovin,
který přehlídku doprovází, nebyl připraven a realizován na srovnatelné úrovni. Právě proto jsem si ke spolupráci přizval Viktora Šafáře
a jeho dvojí zásluha spočívala v tom, že jako spoluautor, svou letitou zkušeností a neocenitelnými, detailními znalostmi tiskárenských
technologií, pomohl mně především připravit a graficky zpracovat
obsáhlý katalog tak, aby jej konkrétní tiskárna mohla bez komplikací
vytisknout – a za druhé, že svými osobními známostmi v širokém
brněnském tiskárenském prostředí pomohl své kolegy přesvědčit,
aby, jak jsem se již zmínil, začali Bienále pokládat i za svou záležitost
a dokonce za svou vlastní, profesionální vizitku a chloubu.
Tolik tři kapitoly ze vzpomínek Jana Rajlicha st. „Brno, černá bílá“



Jan Rajlich, Viktor Šafář a vpravo brněnský grafik V. B. Růžička
(Bernard) na jedné z brněnských vernisáží, přelom 50. a 60. let

Program sympozia 25. BB

Pátek, 22. 6. 12 | „Způsoby praxe I“ | Zahájení Marek Pokorný,
ředitel Moravské galerie a Bienále Brno. Úvod Michal Nanoru &
organizační výbor. Andrew Blauvelt US „Muzeum jako platforma pro
design“, Sulki & Min KR „Možná nebudeme dávat smysl“, Zak Kyes
US/CH „Práce s…“, R. V. Novák CZ „Zdroje, části, zbytky, vedlejší
produkty a jiné…“, Jan van Toorn NL „Strategie, metody a prostředky
kritické praxe“
Sobota, 23. 6. 12 | „Kurátoři výstav a spolutvůrci 25. Bienále Brno
2012“ | Úvod Michal Nanoru & organizační výbor. Na Kim KR „Mezinárodní soutěžní přehlídka 25. Bienále Brno 2012“, Adéla Svobodová, Tereza Hejmová, Pauline Kerleroux CZ „Identita a graﬁcký design
25. Bienále Brno 2012“, Kasia Korczak PL „Khhhhhhh - Slavs and Tatars“, Karel Haloun CZ „DAR - Husák trávu nekouřil“, Jon Sueda US
„Otevřené prostory: graﬁcký design a tvorba výstav“, Experimental
Jetset NL „Dvě nebo tři věci, co vím o Provo (Brněnská verze)“, Milan
Knížák CZ „Aktual“
Neděle, 24. 6. 12 | „Způsoby praxe II“ | Úvod Michal Nanoru &
organizační výbor. Karl Nawrot FR „Záznam“, James Langdon UK
„Eastside Projects: nahromaděná identita“, Linked by Air US „‘ONLY’:
Vytváření otevřených prostor a věcí, které se proměňují“, Christoph
Keller DE „Způsoby multiplikace: vrchol a krize“, Kateřina Šedá CZ
„Jmenuješ se Josef Šedý“
Kontakt-A: Bienále Brno, PhDr. Miroslava Pluháčková, Moravská galerie v Brně, Husova 18, CZ-662 26 Brno,CZ | +420 532 169 160 |
miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz | www.bienalebrno.org

Architektonické řešení 25. BB

Hlavní propojující ideou letošního bienále je proces. Architekti mezinárodní soutěže Anna Kozová & Jerry Koza se snaží zachytit proces
vzniku. Jedná se zejména o proces vzniku graﬁckých projektů, ale
také o proces vznikání celého bienále.
„Z pohledu architekta výstava také prochází procesem. Stavba je
vybudována na míru exponátům a po skončení výstavy bude opět
zbořena. Naším hlavním cílem bylo vyvinout jednoduchý modulární
systém z částí, které by po skončení výstavy dále sloužily svému
původnímu účelu“, popisuje Anna Kozová.
Pro tento účel bude mít Moravská galerie v Brně po dobu trvání BB
zapůjčené od ﬁrmy TON bukové trámky, které architekti zapojili do
prostoru Uměleckoprůmyslového muzea, v němž budou k vidění exponáty bienálové mezinárodní soutěže, prezentující tři sta exponátů.
„Další výzvou bylo objevit možnosti dřevěného materiálu ve vztahu
k exponátům. Výstava sestává ze zdí, soklů a polic připomínajících
hranice sušícího se dřeva. Jednotlivé objekty jsou pak volně instalovány pomocí závěsného kovového programu na poličky či magnety.
Důležitou součástí architektury výstavy bylo rozčlenění prostoru na
jednotlivá komornější zákoutí, kde má návštěvník možnost nalézt klid
pro studování exponátů“, doplnila Anna Kozová.
Architekty mezinárodní soutěže jsou MgA. Jerry Koza (ateliér SAD)
a MgA. Anna Kozová. Oba jsou absolventy VŠUP v Praze, kde se
seznámili. Jerry v současnosti pracuje jako architekt v ateliéru SAD,
který založili s kolegy MgA. Adamem Jirkalem a Ing. Tomášem Kalhousem v r. 2008. Jejich realizace jsou charakteristické individuálním
řešením, vývojem nových postupů a používáním netradičních
materiálů. Anna od ukončení studia pracuje jako samostatná designérka na volné noze. Mezi její dlouhodobé projekty patří spolupráce
s ﬁrmou Beznoska, kde se podílí na vývoji nových instrumentárií pro
ortopedii nebo navrhování nových produktů pro projekt TrashMade.
Společně s manželem Jerrym navrhovali hračky pro svého syna Alfíka, z nichž velký úspěch slavilo zejména odrážedlo Torpédo, které se
dodnes zakázkově vyrábí.
(z tiskových zpráv MG Brno)

Přečetli jsme...

Český student získal Red Dot Award

Absolvent zlínské univerzity David Polášek získal za svůj návrh traktoru cenu v prestižní designové soutěži Red Dot Design, jejíž výsledky se vyhlašovaly na konci minulého roku v Singapuru.
Polášek absolvoval ateliér průmyslového designu na fakultě multimediálních komunikací, návrh traktoru zpracoval jako svou diplomovou práci. „Navrhl design traktoru, který představuje přechod mezi
současnými typy zemědělské techniky a typy s autonomním řízením,
které se budou prosazovat v budoucnosti,“ řekl vedoucí diplomové
práce Pavel Škarka.

Red Dot:

Nahoře traktor Davida Poláška //
Petr Novague se svojí oceněnou židlí /

Polášek dle svých slov zvolil odlišný přístup k tvarování kabiny, motorové části i blatníků, kol nebo světelných prvků. „Respektuji všechny
podstatné aspekty správné funkce a ergonomie víceúčelového stroje,
ale zároveň využívám aerodynamické plochy, které zdůrazňují, že se
jedná o pohyblivý objekt. Zdůrazňuji především funkci a stabilitu podvozkové části s koly – nejpodstatnější části stroje,“ uvedl Polášek.
(iHNED.cz, 25. 1. 12)

Mladý český designér získal Red Dot Award

Už když si ve dvanácti letech hrál s autíčky, věděl Petr Novague, že
chce být designérem. A nejlépe v automobilce vyrábějící rychlé a
krásné sportovní vozy. „To je vlastně jediné odvětví designu, které se
dá přirovnat ke středověké nebo renesanční huti. Mají rozdělené úkoly jako při stavbě katedrály: jeden bude dělat chrliče, druhý oblouky.
Vše skládají na jednom místě. To mě baví,” říká fascinovaně čerstvý
držitel prestižního designérského ocenění Red Dot.
Cenu však nezískal za rychlý vůz, ale celohliníkovou židli The Edge.
Poprvé ji veřejnosti představil loni v říjnu na Design Weeku ve Vídni.
„Je to moje první věc, u které jsem nedělal žádný kompromis. Dal
jsem vlastní peníze do vývoje, židli nakreslil a jezdil do fabriky, kde
ji dělníci podle formy ohýbali.” Židle se z plechu vyřezává laserem.
„Navrhovat nábytek z ohýbaného dřeva podle technologie z roku
1905 je fajn, ale nic pro mě.“ Okamžitě však dodává, že nelogické
užití nových postupů nenávidí. Obzvláště mu vadí plastové lahve.
„Přijde mi naprosto šílené koupit si litr vody, za hodinu ji vypít a obal
vyhodit. Nikdy bych nenavrhoval PET lahve, je to zvěrstvo...“ /..../
Touha prosadit se na mezinárodním poli jej před dvěma lety vedla
i ke změně příjmení. Z klasického Novák se ještě před narozením
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svého syna přejmenoval na Novague. Koncovka „gue“ má přitom
odkazovat na jeho pražské bydliště. Podobně razantní jako při
změně jména byl už za studií na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Nejprve odešel studovat design automobilů k profesorovi
Štefanu Kleinovi do Bratislavy. Města, které u českých studentů není
zrovna v oblibě. „Na Slovensku jsou v designu asi desetkrát dál než
u nás. Jezdili nám přednášet šéfdesignéři ze světových automobilek.
Katedra měla s prémiovými ﬁrmami jako KIA domluvenou spolupráci.
To na českých školách zatím neexistuje,” tvrdí Novague.
Na konci magisterského studia navíc oslovil přímo automobilku
Škoda, jestli by mu s kolegou neposkytla jeden vůz k předělání.
„Ve škole si mysleli, že jsem kretén, ale Škodovka poslala Superb.
S kolegou jsme si pronajali halu a začali mu vytvářet nový facelift,“
vzpomíná na moment, který nastartoval jeho kariéru. O nevídaném
kousku dvojice studentů vyšlo pár článků a začaly přicházet první
zakázky.
(Hospodářské noviny 30. 3. 12)

O soutěži Red Dot Award:

Soutěž Red Dot Design Award, která se koná od roku 1955, patří k nejuznávanějším designovým soutěžím na světě. Do nového ročníku
2012 se přihlásilo rekordních 14 000 účastníků ze 70 zemí. Slavnostní předání cen se uskuteční 2. 7. 12 v německém Essenu.
Výše uvedená ocenění nebyla udělena českým designérům poprvé.
Cenu Red Dot Award za posledních ca 15 let jich získalo na 20 – jako
Jiří Přibyl a Martin Imrich, Lubomír Dvořák, Rony Plesl aj., za diplomovou práci získal Red Dot například student průmyslového designu
z ÚK FSI VUT Brno Jiří Kubec v roce 2008.

Školy – mladí designéři
Výstavy / akce

10. Metal Inspirations 2012

10. ročník medzinárodného workshopu „Metal Inspirations 2012“ organizuje Katedra dizajnu FU TU v Košiciach 20. 8.>31. 8. 12 v spolupráci s U. S. Steel Košice a SOŠ Košice-Šaca. Pre 10. ročník organizátori určujú tému „Košice – inovatívne mesto“ – malý kovový objekt
– pútač (maketa v mierke), symbolizujúci Košice ako multikultúrne
a mierumilovné mesto s bohatou históriou, kultúrnym zázemí a prírodnými krásami, ktoré získalo titul „Európske hlavne mesto kultúry 2013“
(podrobnejšie informácie sú na www.kosice13.sk). Na tomto tradičnom
medzinárodnom podujatí sa stretnú spolu so študentmi a pedagógmi
slovenských dizajnérskych škôl aj partneri z CZ, PL, DE, HU a GB,
aby si prehĺbili odborné vedomosti a nadviazali nové priateľstva.

Nový (Z)Boží /// Nový T(o)var

Výstava oceněných, nominovaných a dalších prací z loňské soutěže
o Národní cenu za studentský design pod názvem Nový (z)boží! 2011
se přemístila z Vídně do Bratislavy, kde měla vernisáž v showroomu
ﬁrmy Kabinet, 15. 2.>15. 3. 12. Součástí vernisáže byla přehlídka
nejnovějších prací studentů VŠVU Bratislava. Sledujte www.designcabinet a www.studentskydesign.cz
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Nahoře tři ze studentských filmových plakátů z akce „Různé
pohledy“ // Na str. 15 záběry z Typoplakatu v polském Cieszynu

Různé pohledy – výstava studentského plakátu

Další z řady výstav ﬁlmových plakátů – studentské plakáty k českým,
slovenským a polským ﬁlmům konfrontující práce mladých tvůrců ze
tří zemí, z Akademie Sztuk Pięknych v Krakově (atelier plakátu Piotra
Kunceho), Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (studenti Evy
Brezinové a Juraje Blaška), Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě (at. Pavla Nogy) a Střední umělecké školy v Ostravě, byly k vidění
v prosinci 2011 na výstavě v prostorách ostravské Fakulty umění, poté
v prostorách pražského kina Světozor 19. 1.>29. 2. 12, na jaře v Polsku a v říjnu budou k zhlédnutí v rámci Trienále plakátu Trnava v bratislavském Satelitu... Projekt „Různé pohledy“ byl inspirován úspěšným
projektem „Konfrontace“ Terryho ponožek a kurátora Pavla Rajčana,
zahrnujícím sérii výstav originálních ﬁlmových plakátů, jenž byl završen obsáhlou knižní publikací, kde jsou vedle sebe konfrontována díla
polských a českých autorů k týmž ﬁlmovým titulům. „Tato originální
retrospektiva klasických tvůrců českého a polského ﬁlmového plakátu
mě přivedla na myšlenku zkusit něco podobného také se současnými
studenty uměleckých škol. Důležitým faktorem výběru byla dostupnost
daného ﬁlmu také v jazykové verzi všech zúčastněných zemí, aby
odpadly možné jazykové bariéry a studenti ﬁlmům dobře porozuměli.
Původní představa byla taková, že si studenti vylosují ,svůj ﬁlm‘, pro
který následně vytvoří autorský plakát. Výsledkem pak měla být možná
výstavní instalace tří národních verzí vedle sebe,“ řekl autor a hlavní
organizátor projektu „Různé pohledy“ Pavel Noga, vedoucí Ateliéru
graf. designu FU OU. Noga oslovil své kolegy ze zahraničních uměleckých škol a získal je ke spolupráci. Studenti výše zmíněných škol
dostali za úkol zpracovat návrhy plakátů k vybraným ﬁlmům jejich
národních kinematograﬁí: české ﬁlmy – Amadeus (M. Forman, 1984),
Ostře sledované vlaky (J. Menzel, 1966), Příběhy obyčejného šílenství
(P. Zelenka, 2005), Účastníci zájezdu (J. Vejdělek, 2006), Vratné lahve
(J. Svěrák, 2007), slovenské ﬁlmy – Ako sa varia dejiny (P. Kerekes,
2008), Krajinka (M. Šulík, 2000), Obchod na korze (J. Kádár, E. Klos,
1965), Záhrada (M. Šulík, 1995), polské ﬁlmy – C.K. Dezertéři (J. Majewski, 1986), Dvojí život Veroniky (K. Kieslowski, 1991), Muž ve stínu
/ The Ghost Writer (R. Polanski, 2010), Vinci (J. Machulski, 2004).
Stanovený cíl sice do písmene nevyšel, protože polská skupina některé ﬁlmy vynechala, zatímco k jiným vytvořila více návrhů, a mezi českými studenty vznikly návrhy pro pět ﬁlmů. Ten hlavní cíl se však podařilo naplnit: studenti se seznámili s ﬁlmy sousedních národů a na
plánovaných výstavách se setkají s plakáty svých zahraničních kolegů-studentů i s některými studenty osobně, aby si promluvili o svých
pracech a tvůrčích postupech. Mezinárodní studentský projekt tvorby
ﬁlmových plakátů bude mít zřejmě v nejbližších letech pokračování,
tentokráte už možná za účasti studentů z více zemí, slibují organizátoři. Link do sekce studentských plakátů www.terryhoponozky.cz/serie/
146-ruzne-pohledy | www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095526463-ﬁlm-ct24/
212411058190004-ﬁlm-2012/obsah/188098-reportaz-terryho-ponozky/
(z tiskové zprávy)

Typoplakát v těšínském Muzeu tisku

Český Těšín – stejně jako polský Cieszyn – jsou města s bohatou minulostí i současností tiskařství. Vedle řady moderních polygraﬁckých
provozů zde můžete narazit také na Muzeum tisku. Několik nevelkých
místností je doslova napěchováno starými (stále funkčními) tiskárenskými stroji a kasami s kovovou sazbou. Není divu, že do takového
prostředí velice dobře „zapadla“ kolekce typograﬁckých plakátů autorů
z PL, CZ i SK. 34 vystavujících tam představilo jeden i více vlastních
plakátů, pro které je spojovacím článkem absence nebo minimalizace
použité ilustrace či fotograﬁe. Čisté typograﬁcké plakáty jsou speciální
disciplínou, které se úplně všichni graﬁčtí designéři nevěnují. Řada
oslovených tvůrců proto ve svém portfoliu takový plakát prostě nenašla,
jiní autoři jich zas poslali tolik, že nemohly být kvůli prostorovým možnostem muzea všechny vystaveny. Své typograﬁcké plakáty na výstavě představili B. Balicki, J. Balicki, E. Stanislawska Balicka, M. Benčík,
T. Bierkowski, F. Blažek, D. Březina, V. Burian, E. Drličiak, J. Filípek,
O. Gavalda, K. Grudzinska, P. Hájek, F. Heyduk, M. Chmiel, O. Chorý,
F. Iwanski, K. Iwanski, S. Iwanski, P. Karczewski, I. Kazmierczak, T. Kipka,
P. Krzywda, S. Lechwar, B. Matis, K. Míšek, A. Niepsuj, P. Noga, M. Oslislo, M. Pecina, K. Prudil, P. Štěpán, A. Toborowicz a J. Toman. Výstava v kouzelném prostředí muzea tisku v polském Těšíně byla zakončena slavnostní „dernisáží“ 15. 2. 12.
Pavel Noga

uměleckých škol. Podařilo se mu ve velmi krátké době tuto přehlídku
plakátu etablovat v rámci světové konkurence podobných přehlídek
současného designu. Prezentace každého ročníku vždy začíná v Národní galerii ve Skopje. Zde také probíhá vyhlášení vítězů. Výstava
třetího mezinárodního studentského plakátu na téma „ecoLogic“ je tak
jako předchozí ročníky putovní a vystavena byla již v Paříži, Istanbulu,
Varšavě a dalších kulturních metropolích. Do pražské galerie Altánu
Klamovka Laze Tripkov vybral kolekci nejúspěšnějších plakátů. Tripkov je příkladem aktivního mladého autora, který kromě své pedagogické činnosti rozvíjí mezinárodní projekty, které jsou nejen přehlídkou
prací mladých graﬁků, ale slouží k vzájemnému poznávaní a chápání
odlišných kultur prostřednictvím nástrojů vizuální komunikace. Projekt
„ecoLogic“ byl vystaven 17. 1.>5. 2. 12, galerie Altán Klamovka,
Praha.
Lenka Sýkorová (kurátorka)
Viz: www.skopjeposter.com | www.aug.cz/altan-klamovka-praha

Výstava diplomových prací Game Over v TMB

Na Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně absolvují v magisterském studiu designéři v r. 2012 po šestnácté. Na jubilejní 10. výstavě „diplomek“ v Technickém muzeu v Brně své designérské vizualizace
a modely představí 14 diplomantů. Absolventy jsou průmysloví designéři se širokým zaměřením na všechny oblasti designu. Na graﬁcký
design (informační, podniková, provozní a propagační graﬁka, web
design) a nová média se zaměřuje od ak. roku 2013/14 připravovaná
specializace – „PDV Design vizuálních komunikací ve strojírenství
/ Visual Communication Design“. Obor „PDS Průmyslový design ve
strojírenství / Industrial design“ studuje na ÚK FSI VUT v současnosti
v 1. až 3. ročníku bakalářského a 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia celkem kolem 120 studentů. O úspěšném studiu svědčí mj. již na 100 významných ocenění v designérských soutěžích:
v poslední době ﬁnálová umístění v prestižních mezinárodních soutěžích jako Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel,
Canon Design, Roca Design Contest Barcelona, Zebra Design Tokyo,
Red Dot Design Award Essen, BIO Lublaň, Talent designu ad.
V r. 2011 byl ÚK FSI VUT vybrán mezi 100 světových škol designu,
které byly prezentovány u příležitosti světového kongresu IDA (International Design Alliance) na Tchaj-wanu. Výstava v TMB bude otevřena 28. 6.>16. 9. 12, katalogový dvoulist najdete jako přílohu SBB 49/50.

Takto Pavel Beneš zval na klauzury Žena | Muž

Zdravím všechny zvlášť i všechny najednou, obhajoby a hodnocení
klauzur ateliéru Vizuální design za letní semestr 2011–2012 je 19. 6. 12,
oběd je v režii fakulty, občerstvení je v každém ateliéru. Po hodnocení
následuje tradiční bakchanální raut, připravovaný mými studenty. Tématem letošních klauzur je „Žena | Muž“, autorská interpretace slavného aktu výtvarné historie libovolným médiem, samozřejmě doplněným písemnou obhajobou a svébytnou prezentací. Samozřejmě prim
budou hrát graﬁcký design nebo kresba, ale protože součástí hodnocení je i forma prezentace, najdou se mezi adresáty tohoto mailu
i odborníci mimo ryze výtvarné umění, takže to není omyl, ale záměr
a rád je přivítám (design už dávno není jen výtvarná činnost, ale má
hodně co do činění s psaným textem nebo verbálním projevem).
Díky, přeju hezký zbytek května a červen, červenec atd., prostě se
mějte co nejlíp! Pavel B.
Pozn. SBB: Třeba nějaké obrázky dorazí do příštího vydání SBB.

EcoLOGIC

Ekologie se stala třetím tématem mezinárodního projektu, za nímž
stojí ISPC Skopje MK a mladý graﬁcký designér Laze Tripkov. International Student Poster Competition Skopje je první organizací pořádající pravidelné mezinár. studentské soutěže autorských plakátů se
sociální tematikou. Tripkov vystudoval polskou Akademii výtvarných
umění ve Varšavě v ateliéru Lecha Majewského se zaměřením na
graﬁcký design. Po návratu do své rodné země Makedonie se systematicky vedle vlastní tvorby věnuje prezentaci plakátu. Založil občanské sdružení PLAKART – Organizaci graﬁckých designérů v Makedonii,
která organizuje tuto výjimečnou mezinár. soutěž. Tripkov každoročně
vybírá zajímavé téma, kterým celosvětově osloví posluchače vysokých

Studentské soutěže – výsledky

Výsledky třetího ročníku soutěže Talent designu 2011

Od roku 2009 vyhlašuje Nadační fond JUDr. Martina Růžičky se sídlem ve Zlíně mezinárodní soutěž pro studenty vysokých škol pod názvem Talent designu. Do 3. ročníku soutěže se přihlásilo přes 270
soutěžních prací od studentů zejména z CZ, SK, ale i z AT, DE, IT, EE,
ES, MX a dalších států. Oﬁciální vyhlášení ceny Talent designu 2011
proběhlo 16. 2. 12 ve velkém sále Kongresového centra ve Zlíně (viz
www.kc-zlin.cz/page/68718.16-2-talent-designu-2011/). Hlavním vítězem soutěže se stal student Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Štěpán Soutner za návrh „RandeVuu – regionální vlak“. Mezinár.
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odborná porota mu udělila titul Talent designu 2011 s ﬁnanční odměnou 50 000 Kč. Druhé místo s odměnou 25 000 Kč získala Kateřina
Soudková z Fakulty výtvar. umění Vysokého učení technického v Brně
za ,,Slabikář graﬁckého designu“. Na 3. místě se umístila a odměnu
10 000 Kč získala studentka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Martina Bacíková za návrh „Neodcházím,
odplouvám“. Mimo tato ocenění porota udělila pět zvláštních cen s odměnou po 5 000 Kč. Ty získali: Martina Houzarová UJEP Ústí n. L.;
Vít Bechynský; Denisa Lukáčová, oba VŠVU; David Rajchl; Jakub
Novák, oba FSI VUT. Porota udělila 13 čestných uznání: Eliška Kubíková ČVUT v Praze; Ondřej Elfmark; Kristýna Pojerová, oba VŠUP
v Praze; Andrej Cverha; Martin Holík; Klára Čoupková, všichni UTB;
Eva Grochová; Lenka Štukhejlová / Eliška Zapotilová; Jiří Krejčí, všichni UJEP; 2× Lenka Marková ZČU Plzeň; Bronislava Brucková VŠVU;
Jana Nálepková TU v Košicích; dále ceny: C. primátora mesta Zlína
Jiří Krejčí UJEP; C. Novesta (1 000 €) Pavla Podsedníková, Markéta
Šohajová VŠUP; C. předsedy představenstva WLG Invest (20 000 Kč),
C. ROKO-MOTOR, víkend s luxusním automobilem Jaguar XF s plnou
nádrží Jakub Novák FSI VUT; C. Eurogalaxie (15 000 Kč) Natália Vargová ČVUT v Praze; C. Ing. Zdenka Jüngera (10 000 Kč) David Rajchl
FSI VUT; C. Nadačního fondu JUDr. Martina Růžičky (10 000 Kč)
Anna Kolínská TU Liberec; C. Design centra společnosti Tescoma
a c. ROKO-MOTOR, víkend s luxusním automobilem Range Rover
Evoque s plnou nádrží Ondřej Elfmark VŠUP. Info: info@talentdesignu.cz
| výsledky na http://talentdesignu.cz/20 11-2/ | foto ze slavnostního
vyhlášení na http://talentdesignu.cz/blog/2012/02/20/2011/

Studentské soutěže

Národní cena za studentský design 2012

Design Cabinet CZ společně s dalšími odbornými organizacemi vyhlašuje 22. ročník soutěže o nejlepší studentský design v ČR. Od r. 2008,
kdy soutěž po zrušení Design centra ČR znovu nastartovala, vidělo
výstavy Nový (z)boží 130 000 návštěvníků! Díky propagaci soutěže
a mediálním kampaním se Design Cabinetu CZ podařilo zprostředkovat
zúčastněným studentům více než 50 pracovních příležitostí a zakázek,
včetně zahraničních. Mnohým se tak otevřela i profesionální kariéra.
Soutěž letos přinese pár novinek. Patří k nim především to, že se
studenti budou registrovat online vč. nahrání příloh a to do 25. 6. 12.
Škola (ateliér), z níž se do soutěže přihlásí více než dva studenti, má
právo účasti ve vysokoškolské porotě. Pokud se přihlásí dostatek
prací z oblasti vizuální komunikace (graﬁcký design, užitá, reklamní
a volná fotograﬁcká tvorba, digitální média), bude je hodnotit zvláštní
porota. Totéž se týká oboru módní tvorby (oděv, obuv, šperk, doplňky
apod.). Středoškolská a vysokoškolská porota ohodnotí práce na internetu. Nominované práce vzešlé z hodnocení těchto porot bude národní
porota posuzovat v Praze již v podobě reálných modelů, prototypů
ap. ve druhém zářijovém týdnu. Do té doby nebude třeba práce do
Prahy svážet. O nominacích budou školy informovány. Propozice jsou
zveřejněny na www.designcabinet.cz | www.studentskydesign.cz

4. International Socio-Political Poster Biennale Osvětim PL

Výstava čtvrtého mezinár. bienále společensko-politického plakátu
„Creative for Human Rights“ bude ke zhlédnutí v Mezinár. centru setkávání mládeže v Osvětimi PL na podzim 2012. Centrum bylo založeno
v r. 1986. Hlavní cenu 5 000, 2. c. 2 000, 3. c. 1 000 PLN a 5 čestných
uznání rozdá mezin. jury vedená prof. Klausem Staeckem DE. Uzávěrka soutěže bienále je 31. 5. 12. Info-A: MDSM Oswiecim, 11 Legionow St, 32-600 Oswiecim, PL | biennale@mdsm.pl | www.mdsm.pl/

Soutěž Designem proti kožešinám

Na základě rozhodnutí Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance) se studentská soutěž Designem proti kožešinám (DAF) po devíti
letech existence na nějakou dobu odmlčí. Ročník 2012 vyhlášen nebude. Výsledky z roku 2011 najdete na http://dafcr.cz/soutez/vysledky.php. Zároveň si Vám dovolujeme představit zcela novou, sesterskou soutěž s názvem Designem proti pokusům na zvířatech, která je
určena studentům středních a vysokých škol starších 16 let. Úkolem
je vytvořit kreativní a přesvědčivý návrh na tričko upozorňující na fakt,
že pokusy na zvířatech jsou kruté a zbytečné a že již dnes k pokusům
na zvířatech existuje mnoho alternativních metod. Návrh se může
vztahovat obecně k pokusům na zvířatech nebo ke konkrétní oblasti
pokusů na zvířatech (např. testování kosmetiky, pokusy na zvířatech
ve výuce, testování botoxu, pokusy na primátech, alternativní metody
atd.). Může například vyzývat k nákupu kosmetiky netestované na
zvířatech (viz www.netestovanonazviratech.cz) apod. Nejlepší návrh
bude použit na tvorbu triček Svobody zvířat v rámci kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech. Trička budou prodávána v E-shopu Svobody zvířat a na různých akcích. Vítěz také dostane peněžitou cenu ve
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výši 3 000 Kč. Účast v soutěži je zdarma, uzávěrka 31. 5. 12. Více
info na http://pokusynazviratech.cz/soutez-designem-proti-pokusumna-zviratech.htm. V případě dotazů kontaktujte Barboru Večlovou,
koordinátorku soutěže (pokusy@svobodazvirat.cz | T 777 835 651).
PhDr. Lucie Moravcová, předsedkyně | Svoboda zvířat, Koterovská
84, 326 00 Plzeň | T 736 766 188 | www.svobodazvirat.cz

5. International Student Poster Competition, Skopje

5. mezinár. soutěž studentského plakátu ve Skopji MK má letos téma
„Money for Free (Peníze zadarmo)“. Až 3 plakáty mohli do ní letos
jednotlivci studenti (kolektivní práce nebyly připuštěny) poslat. Deadline 15. 6. 12. Výběrová jury Thierry Sarﬁs FR, Lech Majewski PL,
Laze Tripkov MK, Ondřej Míšek CZ a hlavní jury Cedomir Kostovic
BA/US, Cinzia Ferrara IT, Rene Wanner CH, Majid Abbasi IR/CA
vyberou 30 plakátů pro výstavu ﬁnalistů. 3 vítězové budou pozváni
do Skopje na náklady pořadatelů. Kritéria jsou: kreativita, originalita,
estetika, komunikace a excelentní provedení. Výstava plakátů (které
vytisknou ze zaslaných dat pořadatelé) bude zahájena 6. 9. 12.

Poster for tomorrow 2012 – Gender equality now!

Celosvětová soutěž „Plakát pro zítřek“ má letos jako téma genderovou rovnoprávnost. Uzávěrka je 10. 7. 12. Hodnotící jury bude hlasovat online 20. 7.>10. 9. 12 a 5. 10. 12 se sejde v Paříži k ﬁnálnímu verdiktu.
Nejlepších 100 plakátů „A Day for Tomorrow“ bude vystaveno 10. 12.
12 na různých místech ve světě. Info: www.posterfortomorrow.org/

Studentská soutěž na plakát „Energy Efﬁciency“

V Berlíně DE byla v dubnu vyhlášena nová mezinár. studentská soutěž na plakát s tematikou energie. Organizátorem soutěže je Viessmann
Werke GmbH & Co. KG ve spolupráci s profesory Heinz-Juergenem
Kristahnem z IKD Institute for Communication and Design Berlin DE
a Lieyanem Wu, rektorem Nanjing Arts Institute CN. Plakát musí nést
text „Energie Efﬁzienz“ nebo „Energy Efﬁciency“. Soutěže se mohou
zúčastnit studenti uměleckých, designérských a architektonických vysokých škol a univerzit a také jejich absolventi do 1 roku po ukončení
školy. Je možno poslat (digitálně, online) jen dosud nepublikované
plakáty, formát A4, max. 4 od 1 autora. Deadline je 31. 8. 12 (24:00
UTC). Odborná jury bude mít složení: prof. Heinz-Juergen Kristahn,
IKD Berlin DE; Jianping He, Hesign Berlin DE; prof. Richard Doubleday, Boston University US; prof. Ling-Hung Sophia Shih, National Taiwan Normal University, Taipei TW; prof. Isidro Ferrer ES; prof. Fang
Cao, Nanjing Arts Institute CN, jury doplní za vypisovatele Jan Henrik
Leisse, Dr. Markus Pfuhl, Amir Rezaii, Dirk Geissler a Manfred Greis.
Jury udělí 1. cenu 5 000 €, 2. c. 3 000 €, 3. c. 2 000 €. 100 na výstavu
vybraných účastníků obdrží katalog. Zahájení výstavy bude 12. 3. 13
jako součást veletrhu ISH na Messe Frankfurt, Frankfurt am Main DE.
Přihlášky a info na www.posterart-energyefﬁciency.com.

Zprávy ze zahraničí
Soutěže – nové akce

12. Trienále politického plakátu Mons BE, 2013

12ème Triennale Internationale De L’afﬁche Politique, Mons BE – Trienále politického plakátu – jako vždy s velkým předstihem organizují
v Belgii, pozvánky rozesílají jako tištěné dopisy i e-mailem. 12. trienále se zaměřuje nejen na politická témata, ale zároveň na jakékoliv
společenské otázky současného života na Zemi. Akceptovány jsou
i kulturní plakáty např. na politicky či sociálně orientované výstavy,
koncerty, ﬁlmy apod. Každý designér musí s vytištěnými plakáty zaslat
vlastní životopis, krátký text vysvětlující obsah plakátu a CD či DVD
(JPG nebo TIFF). Počet plakátů není omezen, musí se jednat o práce
z období od 1. 10. 10. Výběrová porota provede selekci v lednu 2013,
proto musí plakáty být doručeny do 20. 12. 12. Hlavní cena trienále
od Federace Wallonie-Bruxelles bude v hodnotě 3 800 €. Uděleny
budou i další ceny. Výstava 12. trienále bude otevřena od listopadu
2013 do dubna 2014 na Staré radnici, Grand’ Place of Jemappes.
Info-A: 12ème Triennale Internationale De L’afﬁche Politique, Le
manege.mons, 4a Rue des Soeurs Noires, 7000 Mons, BE | T +32
(0)65 39 98 00 | F +32 (0)65 39 98 09 | annetherese.verschueren
@lemanege-mons.be | www.lemanege.com

„Seeds of peace“ 2012

V online soutěži na sociální plakát „Socialdesignposters Seeds of peace
/ Zrnka míru 2012“ jury Dimitris Arvanitis GR, German Montalvo MX,
Isidro Ferrer ES, István Orosz HU, Luba Lukova US, Marina Cordova US, Maurizio Milani IT, Pete Kercher IT, Péter Pocs HU, T. Scheiderbauer / P. Campagna IT, Woody Pirtle US, Yossi Lemel IL vybrala
ze 650 obdržených plakátů z mnoha zemí 70 ﬁnalistů. První c. získala Anna Gizella Varga HU.

Data BIO 23 Ljubljana SI –

Kurátoři 23. Bienále průmyslového designu v Lublani SI – Margo Konings a Margriet Vollenbergová – zvolili za téma BIO 23 „Design Relations“. Mezinár. jury: Giulio Cappellini, Sven Jonke, Sophie Lovellová,
Jimmy MacDonald a Vasa J. Perovićová, vybere ceny. Mj. BIO Gold
Medal obnáší 5 000 €. Uzávěrka BIO 23 byla 8. 4. 2012, výběr bude
oznámen do konce května, doručení exponátů 3.>7. 9. 12, zasedání
mezinár. jury 24.>25. 9. 12, výstava BIO 23 bude otevřena v Muzeu architektury a designu, Lublaň SI 27. 9.>11. 11. 12. Info: +386-1 548 42
83, +386-31 723 441 | bio@mao.si | www.mao.si | www.bio.si

ci 23. MBP – do Varšavy to opravdu stojí za to se zajet podívat; pro
srovnání s letošním Bienále Brno je uvádíme (s datem dne zahájení):

Hlavní výstavy 23. MBP jsou dále

1. 5. 12 | Dizajn propagandy, Plakaty Pierwszomajowe 1945–1990.
Wystawa z kolekcji Galerii plakatu Piotra Dąbrowskiego | Kawiarnia
Relaks
7. 5. 12 | Plakaty Wiesława Wałkuskiego | Teatr Rampa
24. 5. 12 | Turboposter w Pokazie, Jan Bajtlik / Wojciech Domagalski / Piotr Karski / Zoﬁa Klajs / Joanna Koziej / Joanna Rzezak |
Galeria Krytyków Pokaz
25. 5. 12 | „Fobie Narodowe”, wystawa plakatów studenckich | Galeria Aps
29. 5. 12 | Plakaty Stasysa Eidrigeviciusa „Plakat Stasysa – Polska,
Litwa, Świat” | Centrum kultury Litewskiej przy Ambasadzie Republiki Litewskiej
30. 5. 12 | Plakaty Rosława Szaybo, kurátor Piotr Dąbrowski | Galeria plakatu The Art Of Poster Centrum Promocji Kultury
30. 5. 12 | Wystawa plakatów Sportowych, kurátor Mirosław Lewandowski | Centrum Olimpijskie, Siedziba PKOL
31. 5. 12 | Plakaty Jana Bajtlika, kurátor Piotr Dąbrowski Galeria
plakatu The Art Of Poster | Galeria Funky Studio
31. 5. 12 | Plakaty Bronisława Zelka | Galeria graﬁki i plakatu
31. 5. 12 | Wystawa Ryżego-Vlepvnet | Galeria V9
31. 5. 12 | Plakaty Ryszarda Kajzera | Galeria Schody
31. 5. 12 | Turboposter w Między nami Cafe: Jan Bajtlik / Wojciech
Domagalski / Piotr Karski / Zoﬁa Klajs / Joanna Koziej / Joanna
Rzezak | Między nami Cafe
31. 5. 12 | „Komunikaty Kultury. Przesłanie Plakatu” Europejski plakat na przełomie XX i XXI wieku, kurátoři Zdzisław Schubert, Karel
Míšek | Miejska galeria sztuki w Łodzi
1. 6. 12 | „No Comments” wystawa studentów z Moskwy, po workshopie z L. Majewskim i J. Czerniakowską. Organizátor: Instytut Adama
Mickiewicza w Warszawie przy Wsparciu międzynarodowego Moskiewskiego Biennale dizajnu graﬁcznego „Złota Pszczoła” i Wyższej
akademickiej szkoły graﬁcznego dizajnu | Centrum Kultury Łowicka
1. 6. 12 | Doroczna wystawa prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
1. 6. 12 | Wystawa Plakatów Studenckich „Komentarze – Plakaty Na
Temat Konﬂiktów Arabskich” | Biblioteka uniwersytecka w Warszawie
1. 6. 12 | Trio/Solo Buszewicz, Majewski, Wasilewski. Profesorowie
i ich studenci | Salon Akademii Sztuk Pięknych
1. 6. 12 | Plakaty Fontarte, „Miraż (Wariant Nr 3)“, adaptacja książki
Sebastiana Cichockiego i Łukasza Jastrubczaka, kurátor Sebastian
Cichocki | Sinfonia Varsovia
1. 6. 12 | Grupa ASP z Gdańska „Wizualna Eutanazja na własne
życzenie czyli Wojna jest zła“. Kurátoři Jacek Staniszewski, Edyta
Majewska | Sinfonia Varsovia
1. 6. 12 | „Mystery”. Plakáty Karla Míška | Sinfonia Varsovia
1. 6. 12 | Biennale rękodzieła plakatowego artystów Polskich Piktogram/Bureau of Loose Associations, kurátor Michał Woliński | Piktogram, Soho Factory
1. 6. 12 | Wystawa druków i wydawnictw towarzyszących 23 MBP |
Magazyn Praga/Soho Factory
2. 6. 12 | „What’s On”, kurátor Apoloniusz Węgłowski | Galeria Test
2. 6. 12 | Plakáty „EcoLogic” z Trzeciego Międzynarodowego konkursu plakatów studenckich / Skopje, organizátor Laze Tripkov MK |
Muzeum Łazienki Królewskie/Podchorążówka
2. 6. 12 | „Wszystko Ma Granice“, plakaty pedagogów i studentów
Instytutu sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz Wydziału sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego CZ. Kurátoři Sebastian Kubica, Łukasz Kliś, koordinátor Piotr Dąbrowski, Galeria Plakatu
The Art Of Poster | Klub Kultury Saska Kępa
2. 6. 12 | Performance Vlepvnet Dziedziniec | Muzeum Plakatu
w Wilanowie
3. 6. 12 | Drugie śniadanie z plakatami L. Majewskiego. Kurátor Piotr Dąbrowski, Galeria Plakatu The Art Of Poster | Kawiarnia Relaks
6. 6. 12 | Złoty debiut im. Henryka Tomaszewskiego z poprzednich
edycji biennale, koordinátor Tomasz Kosiński | Centrum Promocji
Młodych Muzeum Częstochowskie, Częstochowa
3. 8. 12 | Przykuwały uwagę. Polska szkoła plakatu | Galeria Sztuki
współczesnej we Włocławku, Włocławek

O fenoménu Bienále plakátu ve Varšavě a fenoménu plakátu nejlépe
hovoří i úctyhodný program dalších výstav plakátu ve Varšavě v rám-

A jedna z výstav podrobněji: Poster Gallery – Piotr Dąbrowski organizuje v rámci 23. mezinár. bienále plakátu ve Varšavě výstavu plakátů
Jana Bajtlika PL, 31. 5.>20. 6. 12. Info-A: Galeria Funky Studio, Plac
Zbawiciela 2, Warszawa, PL | T: +48 660 726 269 | www.bajtlik.eu
| www.facebook.com/jan.bajtlik | www.theartofposter.com

Golden Bee 10, Moskva RU

Jubilejní 10. Moskevské mezinár. bienále graf. designu „Golden Bee
/ Zlatá včela 10“ se bude konat v říjnu 2012. A: Moscow 127206 RU,
Astradamskaya 1-4-43, Serov Sergey Ivanovich, President of the Biennale Info: www.goldenbee2012.org/en/upload/

26. Bienále ex-libris a malé graﬁky Sint-Niklaas 2013

Mezinárodní exlibris centrum města Sint-Niklaas BE organizuje každé
dva roky mezinár. soutěž pro graﬁky nad 18 let. Na 26. Bienále budou
uděleny 3 hlavní ceny Města Sint-Niklaas za 3 různé tiskové techniky
(povoleny jsou všechny včetně digitálního tisku), uzávěrka je 1. 11. 12.
Zahájení 26th Printmaking Biennale 2013 bude 6. 4. 13 v městském
muzeu v Sint-Niklaas. Kontakt, přihlášky – A: Nelly Van Overmeir, Internationaal Exlibriscentrum, Stedelijke Musea Sint-Niklaas – Wedstrijd
2013, Zwijgershoek 14, B-9100 Sint-Niklaas BE | T +03-760 37 72
| nelly.vanovermeir@sint-niklaas.be | www.sint niklaas.be/ | http://
exlibris.sint-niklaas.be | www.museuminzicht.be/public/collecties/objecten/index.cfm?zoek=1&mp=smsn&vz=exlibris&q=exlibris&weerga
ve=galerij | www.museuminzicht.be/public/collecties/objecten/index.
cfm?zoek=1&mp=smsn&vz=exlibris&q=exlibris&weergave=lijst

53. Design & Advertising Competition

Časopis Communication Arts magazine, Menlo Park, California US,
vyhlásil v dubnu 53. ročník soutěže Design & Advertising Competition
s uzávěrkou 11. 5. 12. Soutěž je zaměřena na dvě oblasti: na časopisecký design a na časopiseckou reklamu, každou oblast posuzuje
zvláštní odborná jury. Communication Arts magazine vychází již 54.
rok, má 45 960 předplatitelů a 970 000 online návštěvníků. Info –
kontakt: Stacey Meisner, competition coordinator | (650) 326-6040 |
stacey_meisner@commarts.com | www.commarts.com/competitions

Soutěže – výsledky/výstavy

Plakátový projekt 30 Glob-All Mix v Brazílii

Soubor 30 plakátů na téma ochrany životního prostředí, které navrhli
graﬁci z různých zemí pozvaní Felipe Tabordou BR, byl právě dokončen. Akce má připomenout obdobnou sérii, kterou Taborda organizoval
přesně před 20 lety, kdy pozval mezi 30 světových plakátistů i Jana
Rajlicha st. Výstavy 30 Glob-All Mix by se měly konat různě ve světě
prostřednictvím brazilských ambasád, které celé vytištěné kolekce obdrží.
V Riu bude vernisáž 24. 6. 12 a přednášky autorů 25.>29. 6. 12 v Tom
Jobim Theatre, Botanical Garden, Rio de Janeiro BR.

23. Chaumont Festival

Výstava 23. ročníku mezinár. festivalu plakátu a graﬁckého designu
v Chaumontu FR je na programu 26. 5.>10. 6. 12, oﬁciální wíkend:
2.>3. 6. 12. Výsledky soutěže přineseme příště.

23. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Na 23. MBP se kvaliﬁkovalo v kat. profesionální 464 plakátů, v kat. Zlatý
debut 154 a v speciální kategorii k ME ve fotbalu 57 plakátů. Z členů
SBB Melchior Imboden CH, Mitsuo Katsui JP, Uwe Loesch DE,
Andrej Logvin RU, João Machado PT, Lech Majewski PL, István
Orosz HU, Kari Piippo FI, Waldemar Świerzy PL, Gianfranco Torri
IT, Niklaus Troxler CH, Kyösti Varis FI a Zdeněk Ziegler CZ. Z CZ
dále ještě Karel Míšek, Ondřej Míšek a Pavel Noga (ve studentské kat.
nikdo z CZ ani SK). Mezinár jury: Takashi Akiyama JP, Michał Batory
FR/PL, Anthon Beeke NL, Marta Granados CO, Igor Gurovich RU,
Bojidar Ikonomov BG, Piotr Kunce PL a Alain Weill FR vyhlásí ceny
23. MBP Warszawa 2012 na slavnostním zahájení v Muzeu Plakatu
w Wilanowie, Varšava PL 1. 6. 12. Výsledky najdete v příštím vydání
SBB.
1. 6. 12
1. 6. 12
1. 6. 12
2. 6. 12

| Złoty debiut im. Henryka Tomaszewskiego | Sinfonia Varsovia
| Kategoria specjalna „Euro 2012” | Sinfonia Varsovia
| Wystawa Jurorów 23. MBP | Sinfonia Varsovia
| Wystawa Laureatów 22. MBP | Muzeum Drukarstwa

Jan Bajtlik – Plakaty/Posters
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Zgraf 11 Međunarodna izložba graﬁčkog dizajna i vizualnih komunikacija

Hlavní výstava Zgraf 11, mezinár. výstava graf. designu a vizuálních
komunikací, se konala 15. 3.>5. 4. 12 v Domě chorvatské asociace
výtvar. umělců v Záhřebu na Trgu žrtava fašizma. Byla rozdělena na
2 části: a) Přehlídka – pravidelná mezinárodní výstava vybraných prací
graf. designu a vizuálních komunikací, b) Téma „This Used To Be The
Future“. O tématu si můžete přečíst více v textu Dejana Kršiće na
www.zgraf.hr/danas-je-jucer-bila-buducnost/ Z členů SBB byli na
Zgraf 11 zastoupeni v sekci Přehlídka Ivan Chermayeff US, Melchior
Imboden CH, Uwe Loesch DE, Kazumasa Nagai JP, Kari Piippo FI,
z CZ pouze Věra Marešová v sekci „This Used To Be The Future“. Mezinár. jury Barbara deWilde US, Boris Ljubičić HR, Rick Poynor UK,
Huda Smitshuijzen AbiFares LB/NL a Niklaus Troxler CH vyhlásila
15. 3. 12 výsledky soutěže Zgraf 11: Grand prix Klaus Fromherz,
Martin Geel, Gelinda Paganini / Peng Peng Werkbeiträge / CH „Werk-Bei-Träge“; Icograda excellence award Yuri Gulitov RU „Pljaž“; Zgraf
1 Radovan Jenko SI „Le petit festival du théâtre, Dubrovnik“; Zgraf
2 Ivan Antunović (Nieuw NDG) „People you may know“ HR; Zgraf
welcome pro designéra do 26 let Hrvoje Živčić, Dario Dević HR „Nine
looks“; 9 čestných uznání 1. Kari Piippo FI „Homage to Tapani Aartomaa 1934–2009“; 2. Lavinia Veres, Ovidiu Hrin (art director) RO
„Typopassage“; 3. Vanja Cuculić / Studio Cuculić HR „Dundo Maroje
(Gavella)“; 4. Guy Saggee (Shual), Yotam Hadar IL „Theaterstunde“;
5. Paula Scher, Andrew Freeman / Pentagram Design US „Murals for
Queens Metropolitan Campus“; 6. Ira Payer, Maša Poljanec, Andro
Giunio HR „Culture Factory“; 7. Catherine Grifﬁths NZ „AEIOU“; 8. Kiko
Farkas / Máquina Estúdio Serviços de Arte BR „Coleçao poemas“;
9. Tribuna editorial, spoluautoři Robert Bobnič, Miha Erjavec, Aleš
Guid, Klemen Ilovar, Anej Korsika, Aljaž Košir Fejzo, Tanja Peček,
Nejc Prah, Jurij Smrke, Jasmina Šepetavc, Aljaž Vindiš SI; AICA
award: Juri Armanda, Karl Geisler/ B Biro A-Z, Davor Katušić (hl. architekt), Martina Ljubičić (projekt manager), Jana Kocbek (architekt)
HR „HitnA-Z / Emergency terminal“. Info: Maja Gujinović, tajnica/secretary | M +385 (0)91 904 77 01 | maja@zgraf.hr | www.zgraf.hr;
www.zgraf.hr | https://www.facebook.com/zgraf11

Vítězové 8. trienále „4. Blok“ Charkov UA

Na 8. mezinár. trienále ekologického plakátu „4. Blok“ v Charkově
UA vyhlásila mezin. porota (Anna Naumova RU, Lex Drewinski DE,
Radovan Jenko SI, Vitaliy Shostya UA) 26. 4. 12 ceny. Grand Prix
neudělila. V sekci „26. The World since Chernobyl and Fukushima“:
1. c. Majid Abbasi IR „25on25. The 25 year anniversary of Chernobyl“;
2. c. Luba Lukova US „Chernobyl, Fukushima“; 3. c. Igor Gurovich RU

„25 years since Chernobyl“; č. uznání Scott Laserow US „Chernobyl
26“ a Nikolay Shtok RU „Commemoration of liquidators of Chernobyl
accident“. V sekci „Eko-plakát“: 1. c. Agnieszka Ziemiszewska-Maik
PL „Don’t cry, save water“; 2. c. Anton Stogov UA „Global Warming“;
č. uznání Yu Tian from CN „Love panda’s love“, Chen Shaofeng CN
„Global Warming“, Oleg Vereschagin UA „Trace of pollution“, Seunghoon Nam UK „Dirty Water Kills Children“, Joe Scorsone / Alice Drueding US „War for Water“. V sekci „Eco-kultura!” 1. c. Elena Fomina UA
„Čistota kultury“; 2. c. Vladimir Chaika RU „Nature is our home“. Více
info na www.4block.org/en/main.

Icograda / IDA

2012 Sir Misha Black Medal and Award

8. 3. 12 byla udělena na veřejném slavnostním shromáždění Medaile
a cena Sira Mishy Blacka za vynikající služby designérskému školství.
Vše se odehrálo na Royal College of Art v Londýně UK a novým laureátem se stal profesor Ezio Manzini IT, který pracoval více než 20 let
na poli sustainable designu.

str. 18. a 19 reprodukujeme plakáty vítězů 11. mezinár. bienále Zgraf v Záhřebu a 8. mezinár.
Záhřeb / Charkov: Na
trienále ekoplakátu 4. Blok v Charkově: Nahoře zleva ze Záhřebu Cena Zgraf 1 Radovan Jenko SI

„Le petit festival du théâtre“, Grand prix Klaus Fromherz, Martin Geel, Gelinda Paganini (Peng Peng Werkbeiträge) CH a cena Icograda Yuri
Gulitov RU „Pljaž“ / dole z Charkova 1. ceny v sekcích „Eko-kultura!” Elena Fomina UA „Čistota kultury“, „Eko-plakát“ Agnieszka Ziemiszewska-Maik PL „Don’t cry, save water“ a „26. The World since Chernobyl and Fukushima“ Majid Abbasi IR „The 25th anniversary of Chernobyl“
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Vzpomínka: Stig Hogdal (1914–2012)

Čestný člen SBB Stig Hogdal se narodil v roce 1914 v Södertälje SE
a zemřel 12. 1. 12 ve věku 98 let. Vystudoval Stockholm design College a Královskou akademii umění ve Stockholmu SE. Jeho první
práce jsou zaznamenány v knize National Museum of Art publikované
již v roce 1944. V 70. letech byl předsedou ABCD, The Art, Bild, Copy
& Design Association of Sweden (později Reklamförbundet, nyní
Komm, The Communication Agencies). V letech 1977–79 byl členem
výboru Icograda a v letech 1981–85 byl jejím prezidentem a past-prezidentem. V této funkci navštívil také dvakrát Brno. Pro Icogradu navrhl v roce 1985 design původní Icograda Excellence Award Trophy.
V dopise SBB napsala jeho dcera Lis Hogdalová „Bienále Brno pro
něho bylo mezníkem a inspirací a čestné členství mu udělené měl
ve svém srdci – to vím s určitostí.“ Mary V. Mullinová, Icograda Secretary General 1986–1999, o něm napsala: „Stig Hogdal byl muž absolutní integrity a maximální profesionality. Nastavil nejvyšší možné
standardy – pro sebe a všechny v organizacích, s nimiž byl spojený.
Akademické centrum Istanbulské technické univerzity – jedno
z míst konání kongresu IDA 2013 // Vpravo: Stig Hogdal
a skleněný objekt ceny Icograda Excellence Award, který navrhl



Novinky z Icogrady, IDA
 16. 2. 12 Výkonný výbor Icogrady na své schůzi v Monterealu CA

rozhodl o tom, že kooptuje 3 nové členy výboru. Stali se jimi Jeffrey
Ho Kiat SG, Kyle Hyunsuk Kim KR a Sali Sasaki FR. Prezidentka
Icogrady Leimei Julia Chiu JP to považuje za významný strategický
krok pro budoucnost. Stalo se tak však necelé 3 měsíce po řádných
volbách výboru, které proběhly na Valné hromadě v Tchaj-peji, což je
dosti překvapivé a mírně řečeno nestandardní...
 21. 2. 12 oznámila International Design Alliance – IDA, partner organizací International Council of Societies of Industrial Design – Icsid, the
world body for professional communication design – Icograda a International Federation of Interior Architects/Designers – IFI novou vizuální identitu pro svůj bienální IDA Congress. Ta byla navržena Pentagramem jako vizuální rekonstrukce Pangey, podle teorie řeckého
původu o dřívější celistvé pevnině na Zemi. Obsah logotypu je v malém měřítku víceznačný, ve zvětšení lze rozeznat geograﬁcké detaily
pěti obydlených kontinentů. Do této „mapy“ bude vždy zasazeno místo konání kongresu.
 Dřívější společné kongresy Icsid, Icograda a IFI se konaly vždy po
šesti letech: 1981 Helsinky FI, 1987 Amsterodam NL, 1993 Glasgow
UK, 1999 Sydney AU, 2005 Kodaň DK a 2011 Tchaj-pej TW. Po ustanovení IDA se nyní budou konat každé dva roky místo kongresů jednotlivých partnerů.
 Příští kongres IDA bude 17.>19. 11. 13 v Istanbulu TR. Jeho oﬁciálním hostitelem je Istanbul Technical University. ITU, založená r. 1773,
má kolem 25 000 studentů (www.itu.edu.tr/en). 2013 IDA Congress
bude prvním, kde bude používán výše zmíněný logotyp. Tématem kongresu jsou „Design Dialects“, které jsou prezentovány jako metafora
pro konfrontaci, komunikaci a spolupráci v designu všech disciplín.
Na stránce idacongress.com již najdete více informací. Další info-kontakt: Susie Hall, Icsid Project Manager, IDA Congress | T +1 514 448
4949 ext: 225 | E info@idacongress.com/
 26. 4. 12 oznámila Icograda, že její ústředí – sekretariát v Montrealu CA – opouští po 7 letech výkonná ředitelka Brenda Sandersonová.

Odešli...

Zemřel Louis Silverstein

Dlouholetý designér a art director New York Times Louis Silverstein
(nar. 10. 10. 1919 Brooklyn, New York US) zemřel 1. 12. 2011 v New
Yorku ve věku 92 let. Oznámila to jeho žena Helena. Oba navštívili
Bienále Brno v červnu 1988, kdy L. Silverstein byl jedním z přednášejících na mezinárodním sympoziu „Knihy, časopisy, noviny – umění
a technologie“ v rámci XIII. Bienále Brno. Vystudoval Pratt Institute
a před svojí érou v New York Times (od 1952) léta pracoval jako art
director pro U. S. Department of State, kde byl mj. designérem ruskojazyčného časopisu „Amerika“ pro Sovětský svaz. Později byl konzultantem řady dalších novin a časopisů jako např. Jornal do Brasil,
International Herald Tribune, The Times of London aj. Získal mnoho
odborných ocenění, mj. Zlaté medaile ADC v New Yorku, Society of
Publication Designers či Society of Newspaper design, v roce 1984
byl zařazen do Hall of Fame ADC. Byl též členem AGI. Silverstein
napsal o své práci knihu „Newspaper Design for the Times“ (1990).
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Zachovával formu doby a tradice své země. Nicméně nebyl chladný
a vzdáleně autoritářský, ale měl místo pro hřejivou starostlivost a péči
o druhé, byl mužem s velkým porozuměním pro lidské povahy, vždy
ochoten naslouchat, sdílet svou moudrost a dát praktickou pomoc.
Byl skromný, pokud šlo o jeho vlastní úspěchy. Byl jedním z prvních
zastánců mezinárodní odborné spolupráce mezi graﬁckými designéry
a pracoval neúnavně se zakládajícími členy Icograda na tom, aby
rodící se organizace žila. Šel příkladem a největší poctou pro něho by
bylo, kdyby se návrháři a designérské organizace zamysleli nad jeho
příkladem a aplikovali jej na dnešní svět.“

Konference

Kongres AGI Heaven & Hell i pro nečleny

V Hong Kongu se v září uskuteční bienální kongres Alliance Graphique Internationale nazvaný Heaven & Hell / Nebe a peklo. AGI je
výběrové mezinár. prestižní sdružení graﬁků a ilustrátorů, jehož členy
jsou po smrti Josefa Flejšara a Jaroslava Sůry v současnosti z CZ
pouze Zdeněk Ziegler a Jan Rajlich st. Tentokrát je kongres rozdělen na dvě části, první „AGI Open“ se týká i profesionální veřejnosti
a studentů (v ceně od 720 HK$ /přihlášky do 6. 7./ až po 1 500 HK$),
druhá část – vlastní kongres – pouze členů (poplatek 6 970 HK$).
AGI Open bude 24.>25. 9. jako dvoudenní konference ve 4 sekcích
s 30 řečníky, jako jsou Paula Scher, Tony Brook, Eddie Opara, Marian
Bantjes, Vince Frost atd. Více info na www.agi-open.org/ | www.
facebook.com/AGI | registrace na http://events.swiretravel.com/agiopen. Navazující kongres AGI bude 26.>28. 9. 12. Další info-kontakt:
Frenzi Biedermann, The AGI Secretariat, Alliance Graphique Internationale, Pﬁngstweidstrasse 6, CH-8005 Zürich | T +41 71 393 58 48
| F + 41 44 274 37 41 | www.a-g-i.org

Výběr z dalších akcí v tomto roce:
21.>25. 5. | Agideas 2012, Melbourne AU
26. 5. | European Design Awards 2012 Ceremony, Helsinky FI
4.>10. 6. | Freedom Squared: Design Week, Bělehrad CS
15.>18. 6. | Transmit 2012: Istanbul Type Seminars TR
>30. 9. | Morisawa Type Design Competition 2012
19.>20. 9. | Cusp Conference 2012 (o designu), Chicago US
3.>7. 10. | Konference Atypi 2012 | Hong Kong
13. 10.>16. 12. | Istanbul Design Biennial, TR
15.>21. 10. | Rediscovery: Icograda Design Week, Sarawak 2012, MY
24.>26. 10. | 2 Int. Conference In Design And Graphic Arts, Tomar PT
7. 11. | 3 Global Interaction In Design Conference, Troy, N. York US
8.>9. 11. | Konference Designthinkers 2012, Toronto CA
23.>-25. 11. | Good Design Award 2012, JIDPO Tokyo JP

