
Světový den komunikačního 
designu –  27. duben 2013
Světový den komunikačního designu (do loňska 
Světový den grafiky) si členové Sdružení Bienále  
Brno se svými hosty připomenou na veřejné schů- 
zi ŘV SBB. Setkání se uskuteční v sobotu 27. 4. 13  
v sídle SBB, Jiráskova 4, Brno ve 13.30 h. Zájem- 
ci o společný oběd se sejdou již ve 12.00 h v res- 
tauraci U Chluparů na rohu ulic Jiráskova a Gro-
hova při sobotním „menu“ (stejně jako loni)... Bu-
de to poslední společné setkání členů a příz- 
nivců před podzimní valnou hromadou SBB,  
na kterém bude příležitost probrat otázky nejen  
dalšího směrování Sdružení Bienále Brno  
a zformulovat návrhy k projednání valnou hro-
madou SBB, ale také pobavit se o obecných  
problémech dotýkajících se oboru komunikační 
design a postavení designéra ve společnosti.

Kalendář  
/ důležité termíny
27. 4. 13 – Světový den komu- 
nikačního designu / SDKD 
27. 4. 13, 13.30 h – Schůze ŘV  
SBB a setkání členů s hosty při 
příležitosti SDKD, Jiráskova 4, Brno 
>30. 4. 13 – uzávěrka Bienále pla- 
kátu Bolívie, La Paz BO
>15. 7. 13 – dead-line zaslání 
návrhů plakátů na II International  
Poster Exhibition Leipzig 2013 (200 
let „Bitvy národů“, Lipsko DE)

Příště: SBB 54 – redakční 
uzávěrka 15. 6. 13 
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Z vernisáže Plakátů Jana Rajlicha st. ve Foyer kina Světozor v Praze 20. 11. 12: někteří účastníci, vesměs členové SBB, zleva Pavel Rajčan (kurá- 
tor), Václav Johanus, Pavel Beneš, Radomír Postl, Jan Schicker, Miroslav Kudrna, Petr Kubín, Hana Hudečková, Vlasta Brímová, Karel Aubrecht, 

Jan Rajlich st., Zdeněk Světlík, Jiří Rajlich (historik), Karel Kárász, František Borovec a Jan Rajlich ml., fotografoval Jiří Kofroň (více na str. 2 a 3)


Guy Schockaert (s Janem Rajlichem st.)  při své 
poslední návštěvě Bienále v Brně v r. 2004, viz 

zpráva „Opustil nás: Guy, Mr. Icograda“ na str. 10  
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Ááách, Československý filmový plakát 1959–1989 
Již 105. výstava ze sbírek Filmové galanterie Terryho Ponožky předsta- 
vila v Č. Budějovicích 102 plakátů od 23 autorů (z členů SBB K. Teis-
sig, J. Flejšar a Z. Ziegler). K výstavě vyšla skládačka/plakát s re- 
produkcemi vystavených plakátů. Wortnerův dům Alšovy jihočeské 
galerie, 29. 11. 12>3. 2. 13.
Oživit a ozvláštnit 
Kurátorky Jana Kořínková, Marika Kupková a Markéta Žáčková (SPKH 
o. s.) vybraly na výst. „Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru 
brněnských sídlišť“ díla brněnských výtvarných umělců Dalibora  
Chatrného, Sylvy Lacinové-Jílkové, Jana Rajlicha st. a Františka 
Šenka. Výstava zachytila v dokumentech, maketách, sádrových mo-
delech, kresebných návrzích a fotografiích díla těchto umělců, která 
vznikla od 60. let XX. stol. v brněnském veřejném prostoru, díla, která 
jsou současnou neúctou k umění nejen ohrožená, ale řada z nich už 
bohužel zanikla.Od Jana Rajlicha st. byla vedle známého piktogra-
fického systému zdravotnického střediska v sídlišti Brno-Kohoutovice 
takto poprvé vystavena jeho díla z 80. let pro brněnské sídliště Bystrc  
– piktografická značení center Javor a Letná. Na vernisáži, které se  
autor zúčastnil jako jediný ze čtveřice (žije ještě sochařka S. Lacinová), 
bylo vidět, že mladé, počítači odkojené návštěvníky zaujalo zejména  
řemeslné zpracování originálních temperových návrhů a rozkresů 
jednotlivých orientačních piktogramů či velkorozměrových mozaik 
(Výst. prostor Archivu Masarykovy univerzity, Brno, 15. 11.>20. 12. 
12). Vše zůstalo výstavou pečlivě zdokumentováno – vyšel obsáhlý 
katalog kapesního formátu 165×120 mm, 208 str. (J. R. má 32 obr. 
na str. 103–146), vyd. SPKH, Brno 2012, ISBN 978-80-260-3722-4.

Jiří Šindler vystavil grafiku a kresby v Olomouci 
Po výstavě v Náchodě čestný člen SBB grafik Jiří Šindler připravil  
s kurátorem PhDr. Ivo Binderem další výstavu svých grafik a kreseb  
s názvem „Od písma k obrazu“, Galerie G v Olomouci, 6. 2.>2. 3. 13.
Karel Aubrecht + Petr Kubín: Dvojka_4_Muzika
Dlouho toužebně očekávaný den se přiblížil a začátkem roku 2013 
SBB spolu s autory vydalo katalog neuskutečněné výstavy ze série 
„Galerie Dvojka“, tentokrát s názvem „Muzika“. Jako u předchozích 
3 dílů („Logo“, „Portrét“, „Litera“) čtvercový formát 150×140 mm, 12 
stran a 5+5 reprodukcí a náklad 56 číslovaných výtisků... ISBN 978-
80-86830-23-0; příště se můžeme těšit na téma „Akt“.
Evžen Jecho stále aktivní: 2× výstavy... 
V poslední době jsme zaznamenali dvě výstavy Evžena Jecha: 
„Město Otrokovice a jeho zákoutí“, fotografie, 29. 10.>3. 12. 12, Měst- 
ské divadlo Zlín; „Abstraktní geometrie“, 19. 1.>22. 3. 13, Slovácké 
divadlo, Uherské Hradiště
Grafik Borovec portrétuje osobnosti
To jsme přečetli v titulu článku Bohumila Hlaváčka k výstavě portrétů 
22 osobností od Františka Borovce v galerii brněnského knihkupec- 
tví Librex (5. 2.>4. 3. 13). V článku se uvádí, že Borovec je autorem  
mnoha plakátů, karikatur a ilustrací a bezmála 400 firemních a pro- 
duktových značek, ale také 14 animovaných znělek, 42 trikových sek-
vencí, že měl podíl mj. na 86 televizních pořadech a třech celovečer- 
ních filmech (In: Brněnský deník Rovnost, č. 33 /8. 2. 13/, str. 10).
Zdeněk Ziegler: Na počítač jsem nikdy nepřešel
V rubrice „Knihomil“ otiskl časopis Host (roč. 28, č. 9 /listopad 12/, str. 
57) pod uvedeným titulkem vyznání a medailon prof. Zdeňka Zieglera.  
Uvádí zde kořeny svého vztahu k typografii, osobnosti svých učitelů  
a také se skromností sobě vlastní, že si myslí, že za 30 let jeho práce 
nebude nikoho zajímat. Považuje totiž osobní přínos v designu za ne- 
velký. Stať uzavírá tím, jak měl velkou radost, když se ho studenti  
v Londýně ptali, v jakých programech vyráběl své (40 let staré) plakáty...
Kari Piippo Posters & Drawings – Simple, Strong and Sharp 
Čest. člen SBB Kari Piippo vystavoval začátkem roku svoje plakáty  
a kresby pod názvem „Jednoduché, silné, břitké“ v prestižní ggg gal-
lery na Ginze v Tokiu (6.>28. 2. 13). Výstava byla podle organizátorů 
zaměřena na duši jeho práce, tedy zejména na divadelní a jiné kul- 
turní plakáty a také na kresby (Kari Piippo si vede dlouhá léta deník, 
který plní svými pérovkami). Info-A:  DNP Ginza Building, 7-2, Ginza  
7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JP; www.dnp.co.jp/gallery/ggg_e/

Výstavy SBB 
Jan Rajlich st. / Plakáty
Ve foyer pražského kina Světozor pokračoval cyklus Zlatá éra 
československého plakátu (č. XVII) vystavením výběru 57 plakátů  
z tvorby nestora českého grafického designu Jana Rajlicha st. Vý- 
stava „Jan Rajlich st. / Plakáty“ byla zároveň 66. výstavou cyklu „Brno 
– hlavní město grafického designu“ (20. 11. 12>12. 1. 13). Výstavu 
pořádanou Filmovou galanterií Terryho Ponožky uvedl na vernisáži její 
kurátor Pavel Rajčan. Zároveň byl promítnut 20minutový dokument 
Petra Kubína a Karla Aubrechta „Dvojka na návštěvě u Jana Rajli- 
cha st.“, který obsahoval výběr z dvouhodinového rozhovoru natoče- 
ného na podzim 2010. Vernisáž byla příležitostí k setkání členů 
Řídícího výboru Sdružení Bienále Brno, dalších členů SBB (viz  
foto na str. 1) a mnohých milovníků plakátové tvorby. J. Rajlich st.  
ve svých 92 letech přijel na vernisáž z Brna vlakem a poskytl zde  
rozhovory stanici Českého rozhlasu Vltava a České televizi, viz  
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10099403120-kultura-v-regionech/ 
312281381931124/obsah/231517-vystava-janu-rajlichovi/; www.
rozhlas.cz/mozaika/film/_zprava/vystava-filmovych-plakatu-jana-ra-
jlicha-ve-svetozoru-1141881. Článek „Jan Rajlich: Plakát, to je tresť 
grafického umění“ byl vyvěšen 26. 11. 12 na www.ceskatelevize.cz/
ct24/kultura/205140-jan-rajlich-plakat-to-je-trest-grafickeho-umeni/ 
Linky k dílu J. R. st.: www.terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-au-
tori/7948-rajlich-jan; www.posterpage.ch/div/news12/n121110a.htm
Na str. 11–12 je publikován katalogový list výstavy Jana Rajlicha st. 
v pražském Světozoru obsahující úplný seznam vystavených plakátů 
a až na jednu výjimku náhledy všech vystavených plakátů. Podle 
sdělení kurátora výstavy Pavla Rajčana připravuje Filmová galanterie 
Terryho Ponožky obsáhlejší katalog, který vyjde během roku 2013.
Plakáty jako dílo umělecké 
Jan Rajlich st. vystavoval v pražském biu Světozor / Reprezenta- 
tivní a zároveň retrospektivní výběr plakátů nestora českých výtvar- 
níků, letos třiadevadesátiletého Jana Rajlicha st. zdobil na přelomu  
loňského a letošního roku prostory kina Světozor ve Vodičkově ulici  
v Praze. Plakáty ze všech období jeho mnohostranné a v určitých  
ohledech ne zcela známé a doceněné tvorby tvořily kompaktní a na- 
výsost sdělný celek. Těžko lze spočítat, kolik lidí – návštěvníků zmiňo- 
vaného biografu celou úžasnou kolekci zhlédlo. Za mé přítomnosti si  
ji se zájmem prohlíželi studenti kteréhosi pražského gymnázia. A nyní 
k plakátům samotným. „Vietnam krvácí, pomůžeš?“ pouze dvě barvy:  
rudá barva krve a bílý podklad vytvářejí jedinečný expresivní kontra-
punkt, téměř na hranici možného. Krev hraje svou nezanedbatelnou  
roli ve dvou rovnocenných variantách plakátu na operu „Vojcek“. S ne 
všední kreativitou a vytříbeným smyslem pro detail si Jan Rajlich 
starší hraje s písmeny: plakáty pro polyumělecké Sdružení „Q“ napří- 
klad, jehož byl dlouholetým konzulem. Nečekal nikdy na náhodu, 
tvořil s pokorou pro přítomnou chvíli a ejhle, vznikla díla nadčasová  
a různorodá, půlstoletí staré plakáty propagující krásy naší vlasti, 
plakáty příležitostné – jubileum jihlavského divadla kupř., a konečně 
vrchol této komorní prezentace – plakáty ke Světovému dni grafiky  
z různobarevných fragmentů. Mohly by viset hned vedle koláží Jiřího 
Koláře. Tak jsou mistrovské a hluboké. Kdybych chtěl pokračovat srov- 
náním Rajlichových plakátů a jeho volných koláží („Ruby“ aj.), přesáhl 
bych rámec této skromné stati. Mohla by možná v budoucnu být zá- 
rodkem monografie, kterou je česká uměnověda J. Rajlichovi st. 
dlužna. Stejně tak retrospektivní výstavu. Nejlépe v Brně. 
Tomáš Mazáč

Členové SBB
Jubilea členů SBB – leden až červen 2013
V této rubrice uvádíme naše členy, kteří dovrší v daném období  
50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... let  !!!  BLAHOPŘEJEME  !!!  
Boris Mysliveček, 1. 1. – „65“  /  Miloslav Fulín, 15. 2. – „85“  /  
Dušan Junek, 25. 2. – „70“  /  Vladislav Rostoka, 18. 5. – „65“  /   
Dušan Kállay, 19. 6. – „65“  /  Ľubomír Longauer, 27. 6. - „65“ 
BLAHOPŘEJEME  !!!  50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100...  !!! 

Str. 2 – Vernisáž J. Rajlicha st. v kině Světozor předcházelo dopolední natáčení ČT v Brně / Ve vstupu do 
kina vítal autora P. Rajčan / Konala se zde i schůze SBB: zleva P. Kubín, F. Borovec, V. Johanus, Z. Světlík,  

J. Rajlich ml. a st., M. Kudrna  / Malý sál, kde se promítalo / Nahoře skupinka pražských ruských grafiků P. a J. Bankovovi, V. Adonin, V. Udint-
seva  / Výstavu si prohlédla 30. 11. 12 v doprovodu J. R. ml. i příbuzná autora Jana Rajlichová-Gorum z Los Angeles (v 80.–90. letech XX. st. jed-
na ze světových modelek, bez níž se tehdy neobešly titulní stránky předních módních a life-stylových magazínů); Foto Alena a Jan Rajlichovi 

Jan Rajlich st.:



Jochen Fiedler: Aktualizace webu plakat-sozial
Na webové stránce www.plakat-sozial.de, kterou inicioval před 3 lety  
čestný člen SBB Jochen Fiedler, je po poslední aktualizaci ke zhléd- 
nutí 369 plakátů od 48 grafiků-designérů z různých zemí. V průběhu 
let 2011–2012 bylo z výběru z těchto plakátů (digitálně vytištěných)  
v Německu uspořádáno již několik výstav (např. viz SBB 46, str. 11). 
K nově organizované akci v Lipsku DE v tomto roce si přečtěte dopis 
Jochena Fiedlera a info níže.  
Společensky zaměřené plakáty je možno i nadále zasílat digitálně na  
e-maily strube@bmg04.de nebo damm-fiedler@t-online.de, a to s ná- 
sledujícími údaji 
* Titel des Plakates / Název plakátu
* Autor/Autoren (Vorname, Familienname) / Autor (jméno, příjmení)
* Adresse (Straße, Postleitzahl, Ort, Land) / Adresa
* E-Mail, Web
a v těchto parametrech:
* Velikost maximálně A4 (210×297 mm)
* Formát: JPG, Tif, PDF
* Barevný prostor: RGB
* Rozlišení: 300 dpi
II International Poster Exhibition Leipzig 2013
Vážení kolegové,
chtěli bychom využít tuto výstavu („II. mezinárodní výstava plakátu  
Lipsko 2013“) k veřejné prezentaci nádherných mezinárodních plakátů,  
které lze vidět na našich webových stránkách. Samozřejmě věříme, 
že pro výstavu budou doplněny nové plakáty. Naše nové aktivity byly  
přijaty pozitivně. Proto je nyní čas završit společné úsilí větší výsta-
vou. Proto vás žádáme, to znamená všechny vás, kteří se již účastní 
našich webových stránek a také všechny další kolegy, abyste nám 
zaslali další plakáty a šířili zprávu o našem projektu. Samozřejmě že  
budeme muset překonat velké obtíže. Financování našeho projektu  
není ještě zajištěno. Podle zdejších podmínek jsme požádali o veřejné  
peníze, a tak stále doufáme v podporu od našich kulturních institucí. 
Účast na naší výstavě by měla zůstat bez nákladů – účast v našem 
projektu a na výstavách musí zůstat bez jakékoli finanční podmínky. 
Každý umělec má možnost poslat plakát. Milí kolegové, tento dopis je 
první část informací, které budou doplňovány. V pravý čas, kdy budou 
snad učiněna úspěšná rozhodnutí, oznámíme více podrobností. 
Současně vás chci informovat o další ideji. V říjnu 2013 si Lipsko při- 
pomíná významné historické události. Před 200 lety u Lipska zuřila 
tzv. „Bitva národů“. Od 16. do 19. 10. 1813 armády Rakouska, Pruska,  
Ruské říše a Švédska čelily vojskům Napoleona Bonaparteho. Tato 
„Bitva národů“ skončila porážkou Napoleona. 90 000 mrtvých vojáků 
zůstalo na bitevním poli. O 100 let později, v roce 1913, byl na býva-
lém bitevním poli slavnostně vztyčen Památník Bitvy národů „Völker- 
schlachtdenkmal“ („Battle of the Nations Monument”). Avšak o rok 
později, v roce 1914, začala 1. světová válka. Armády evropských 
národů opět bojovaly proti sobě. Tato válka přinesla mnohem více 
obětí. O dalších 100 let později, v roce 2013, si občané Lipska znovu 
monumentem připomínají historické události. Chceme, aby byla tato  
událost příležitostí pochopit monument jako památku na mírovou spo- 
lupráci evropských občanů. Měla by být úvahou o tom, že evropské 
národy, stejně jako všechny národy na celém světě, nepotřebují nová 
nepřátelství. Věnujme naše plakátové umění tomuto skvělému cíli.  
Umělci z našich webových stránek spolu s ostatními účastníky by 
mohli tuto historickou událost reflektovat svými plakáty. Naší předsta- 
vou je vyjádření četných individuálních myšlenek, které se vážou k té-
to historické události, prostřednictvím plakátového umění. V menší 
souběžné výstavě „Plakáty k výročí Bitvy u Lipska 1813“ chceme 
ukázat tyto plakáty v rámci „II International Poster Exhibition Leipzig 
2013“. Za předpokladu, že náš nápad dostane potřebnou podporu.
Prosím kolegy, plakátové designéry, o vytvoření návrhů plakátů k to- 
muto výročí. Zašlete nám, prosím, vaše návrhy do 15. 7. 13 na 
damm-fiedler@t-online.de (PDF, max. A4, 300 dpi).
Budeme rádi, když nám brzy sdělíte, zda se zúčastníte.
S pozdravy
Jochen Fiedler
Pozn. red. SBB: Města Lipsko a Brno jsou již dlouhá léta partnerský-
mi městy – o množství společných akcí svědčí webové stránky obou 
měst. Lipsko a Brno spojovaly v minulosti nejen mezinárodní veletrhy,  
ale spojuje je mj. i historie napoleonská (Brno: bitva u Slavkova, 1805).  
Jochen Fiedler to připomíná v dopise SBB a navrhuje zaměřit protivá- 
lečné plakáty brněnských autorů i tímto směrem s cílem vzniklou ko-
lekci lipských a brněnských plakátů případně představit i brněnské 
veřejnosti. 
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Jozef Haščák, Andrej Haščák: Vizuálné štruktúry
Spoločná výstava obrazov Jozefa a Andreja Haščákovcov pod náz-
vom „Vizuálne štruktúry“ prebieha v GUBA, Galvaniho 17 B, Bratisla-
va SK, 19. 10. 12>27. 4. 13, info: www.guba.sk/index.php?x=about
Andrej Haščák vystavil „Posters“ v Budapešti
Výstava plagátov Andreja Haščáka sa konala v Óbuda University Hall  
Budapest HU, 3.>14. 12. 12. Fotografie z vernisáže sú zavesené na 
facebookovom profile A. H. https://www.facebook.com/media/set/
?set=a.4615083468216.172377.1626458523&type=3

J. a A. Haščákovci: Hore pozvánka na 
aktuálnú společnú 

výstavu obrazov otca a syna v Galérii umenia Bratislava – GUBA / 
Dole dva zábery s autorom z vernisáže plagátov Andreja Haščáka  
v budapestskom univerzitnom centre Óbuda  
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Soutěže
Bienále Brno 2012, 
Cena diváka 
Až 21. 11. 12 byl zveřej- 
něn výsledek hlasování 
Ceny diváka BB 2012, 
které probíhalo během 
25. mezinárodního biená- 
le graf. designu Brno. 
Návštěvníci mohli volit 
nejlepší exponát v hlavní  
výstavě Bienále – Meziná- 
rodní soutěži v Umělecko- 
průmyslovém muzeu MG 
a vyhrát roční volnou 
vstupenku do Moravské 
galerie v Brně nebo kata-
log BB. Počet hlasujících 
ani další podrobnosti tis- 
ková informace MG Brno 
neuvádí. Návštěvníci jako 
nejlepší dílo zvolili plakát 
„Works of International 
Graphic Arts Show“. Cenu 
diváka Bienále Brno 2012 
tak získal Ren Takaya, 
AD&D z Japonska.

Výsledky 6. virtuálního bienále Praha: Corruption 
Šestý ročník mezinár. přehlídky výtvarného umění a designu v Praze  
měl téma „Korupce“. Ve dvou soutěžních kategoriích (profesionální 
umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol) bylo zastou-
peno 219 umělců z 25 zemí (BE, BG, CN, EC, EE, FI, FR, CR, IE, IT, 
KZ, LT, HU, MX, DE, PL, PT, RO, RU, SK, ES, TR, UA, US a VE). Za-
pojilo se 15 škol: FUD UJEP Fakulta umění a designu Univerzity Ja-
na Evangelisty Purkyně Ústí n/L CZ, ÚK FSI VUT Ústav konstruování 
Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického Brno CZ, FI 
MUNI Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně CZ, UTB Uni-
verzita Tomáše Bati Zlín CZ, FU PU Fakulta umění Prešovská univer- 
zita Prešov SK, UMB Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica SK, 
ASP Akademie výtvar. umění Krakov PL, ASP Akademie výtvar. umění  
Varšava PL, School of Form Poznaň PL, Univerzita Silesia Katovice  
PL, Technická univerzita Kasimira Pilaskiho Radom PL, ISP Albe Stei- 
ner v Turínu IT, Fabrica / Komunikační výzkumné centrum Benetton  
v Trevízu IT, IAA WHU Institut užitého umění Univerzity západního  
Maďarska Sopron HU, UNAM Facultad de Estudios Superiores Acat-
lán MX, BUAP Benemérita Universidad Autónoma Puebla MX. Od ro-
ku 2007 jsou každoročními pořadateli Asociace užité grafiky a graf. 
designu a nezávislá galerie Altán Klamovka v Praze. Tématem se pro 
rok 2012 stala problematika korupce v širokém spektru významu to-
hoto pojmu. Virtuální bienále Praha 2012 odkazuje ve svém názvu na 
dva momenty, které jsou pro dnešní dobu signifikantní. Prvním mo-
mentem je uspěchanost doby, a tak název „bienále“, které je typické 
svou dvouletou periodicitou, se koná v podobě „virtuálního bienále  
Praha“ každý rok. Druhým momentem je prostředí internetové sítě, 
ve kterém se přehlídka odehrává. Účastníci jsou obesíláni e-mailem,  
své příspěvky vkládají na webovou doménu www.aug.cz/virtualni-bie-
nale/2012, kde jsou i prezentováni. Výstupem z této virtuální výstavy  
se stávají tisky vybraných autorských plakátů, které byly prezento-
vány v galerii Altán Klamovka v Praze (a v prosinci v nové nezávislé 
Up Gallery v Zrcadlovém bludišti na Větruši v Ústí n/L, kterou založili 
studenti Tomáš Brychta a Nikola Březinová). Umělci téma pojímali 
vyzdvižením hlavních příznaků korupce formou vizuální zkratky. Nena- 

Zprávy z ČR a SR
Výstavy 
Picasso – Grafiky z let 1904–1968 
Pražská Galerie MIRO vystavila třicet tři grafik jednoho z nejúspěš- 
nějších umělců všech dob Pabla Picassa. Všechny grafické práce 
vytvořil umělec v letech 1904 až 1968. Rané grafické práce mapují  
Picassovo pozdní modré a růžové období. Obrazy ze 40. let jsou zase 
charakteristické expresivní formou kubismu. V galerii je k vidění i ně- 
kolik grafik z roku 1968, z období od 16. 3. do 5. 10., které Picasso 
vytiskl, když mu bylo osmdesát sedm let, společně s tiskařem Crom-
melynckem. Prodejní Picassova výstava byla otevřena 7. 1. 13 a byla 
prodloužena až do 13. 3. 13.
Pablo Picasso (1881–1973) se narodil v Malaze ve Španělsku. I když 
žil více než půl století ve Francii, v jádru zůstal vždy Španělem. V srdci  
i mysli si nosil obrazy El Greca a Velázqueze, které poprvé viděl v Mad- 
ridu. Malování a kreslení pro něj byla posedlost. I mrtvým věcem ve  
svém ateliéru dokázal vdechnout nový umělecký život. Experimentoval,  
ale sám toto slovo neměl rád. Tvrdil: „Nic nehledám, já nacházím.“  
S Georgem Braquem byl zakladatelem kubismu, nejvlivnějšího malíř- 
ského směru 20. století, ale sám se stylovými okovy nikdy spoutat 
nenechal. Pohyboval se volně, od kubismu k surrealismu, měnil často 
výtvarné techniky i malířské formy. Byl malířem, grafikem, scénogra-
fem i sochařem. Měl dar stvořitele – udělat umění ze všeho, nač sáhl. 
Pablo Picasso zemřel v roce 1973 v Mougins ve Francii.
Galerie MIRO byla založena v roce 1987 v Berlíně. V kostele sv. Ro-
cha areálu Strahovského kláštera sídlí od roku 1994, kdy byla z Berlína  
přemístěna do Prahy. Za své jedinečné umístění vděčí především 
nejslavnějšímu českému zpěvákovi Karlu Gottovi, který vypomohl za-
kladateli galerie Miru Smolákovi bezúročnou milionovou půjčkou k zís- 
kání prostorů kostela. Od té doby se zde vystřídalo již několik desítek 
výstav mistrů světového, ale i českého malířství. Mezi ty nejznámější 
patří Picasso, Miró, Dalí, Chagall, Rodin, Warhol ad. Galerie MIRO 
pořádá také udělování Evropské ceny Trebbia za podporu kultury  
a tvůrčí činnosti. Laureáty ceny z navržených kandidátů vybírá z po- 
věření Nadačního fondu Trebbia Mezinárodní nominační komitét, 
jehož členy jsou významné osobnosti z několika evropských zemí.
Do povědomí pražské veřejnosti se Galerie MIRO zapsala také pořá- 
dáním běžeckého závodu Miroton – Během za uměním. Spolupořa- 
datelem Mirotonu je Prague International Marathon.
(podle t iskové zprávy Galer ie MIRO)

Grafika/plakát – linoryt Pabla Picassa z r. 1959  //  Nahoře plakát,  
za který Ren Takaya získal Cenu diváka na 25. Bienále Brno

6. virtuální bienále praha 2012
6th virtual biennale prague 2012
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sytnost, nerovné podmínky pro všechny, mlčení za úplatu či satirické  
odkazy na moc peněz se vizuálně v přehlídce Virtuálního bienále  
opakují. Korupce navazuje na velmi aktuálně řešenou problematiku  
proměn moderní společnosti založené na tržních mechanismech. To 
dokazuje, že žijeme v době proměn, které jsou otevřeny alternativním  
formám a pozitivním změnám, díky kterým lze morální krizi společ- 
nosti řešit a otevřít problematiku rychle rostoucí sociální nerovnosti, 
díky které dochází k fragmentarizaci společnosti. 
Jury udělila 10 cen – Grand Prix Šárka Procházková CZ, FUD UJEP  
Ústí n/L CZ; profesionálové – Stříbrná cena Jan Hora CZ, Bronz. c.  
Marlena Buczek Smith US, čest. uznání Ada Muntean RO, Yong Zhang  
CN, Eddie Zhang CN; studenti – Zlatá c. Šárka Procházková CZ, Stří- 
brná c. Jakub Vykoulal CZ, Bronz. c. Monika Brzegowska PL, čest. 
uznání Vojtěch Petrus CZ.
Lenka Sýkorová
Pozn.: Výstava byla otevřena 13. 11.>22. 12. 12. Rozhovor o Virtuál- 
ním bienále Praha 2012 „Corruption“ s Karlem Míškem a Lenkou Sý-
korovou na TV Metropol viz www.metropol.cz/porady/prazsky-expres/ 
5033/ (4.>17. min.). Info: AUG DESIGN Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D., 
731 574 777; augdesign@email.cz; www.aug.cz/virtualni-bienale/2012

Záběr z Virtuálního bienále „Corruption“ v Altánu Klamovka  
a oceněné práce: nahoře Šárka Procházková, zleva Jan Ho-

ra a Jakub Vykoulal  /  Dole: Výstavu filmových plakátů studentů 
ÚUD ZČU Plzeň zahájili ve foyer kina Světozor iniciátor výstavy Pa-
vel Rajčan (vpravo), za pedagogy ÚUD oborů vizuálních komuni-
kací Ditta Jiřičková (uprostřed) a posluchač 2. ročníku (vlevo, který 
nechť promine mé paměti výpadek jeho jména)  //  Studenti z Plzně, 
kteří ovšem žijí v různých koutech republiky, navštívili vernisáž svých 
prací v hojném počtu, na snímku není ani polovina přítomných... 
(text a foto Karel Aubrecht)  //  Dole dva filmové plakáty studentek 
ÚUD ZČU Ivety Hostašové a Barbory Špálové  //  Na str. 7 plagáty 
študentov Andreja Haščáka z FU TU Košice (Patrik Švantner  
a Miroslav Fek), ktorí získali 1. a 2. miesto v grafickej súťaži v ramci 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku – www.tyzdenvedy.sk/hlavne-
podujatia/graficka-sutaz.html?page_id=1586
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Školy – mladí designéři
Výstavy / akce
Filmové plakáty studentů ÚUD z Plzně
Na výstavě filmových plakátů studentů Ústavu umění a designu Zápa- 
dočeské univerzity v Plzni pořádané Filmovou galanterií Terryho Po- 
nožky představilo své práce 42 studentů. Výstava v kinech Světozor, 
Aero a Oko v Praze byla otevřena 15. 1.>28. 2. 13. Link na plakáty 
studentů ÚUD: www.terryhoponozky.cz/serie/166-studenti-uud-plzen
Studentské soutěže 2012
Výsledky „Národní ceny za studentský design 2012“ a mezinárodní 
soutěže „Talent designu 2012“ uveřejníme v příštím vydání SBB.

Můj šílený den s grafickým designem
K Světovému dni komunikačního designu otiskujeme spíše 
úsměvnou stať studenta designu na FSI VUT v Brně. Splnil tak 
úkol, který je každoročně zadáván v Ateliéru – grafický design 
– popsat co nejvíce setkání s vizuálními komunikacemi během 
jednoho obyčejného dne...
Ráno mě budí nepříjemný zvuk mobilního telefonu v režimu budíku. 
Při vypínání tohoto hrozného zvuku se setkám s grafikou na displeji 
telefonu. Po tomto šoku se snažím probrat k životu čajem a lehkou 
snídaní. Přitom se samozřejmě setkám s grafickým zpracováním 
různých obalů od jídel, co se v kuchyni válí. 
Na další grafiku přicházím při vstupu do koupelny, z každé police na  
mne křičí různobarevné a hojně potištěné obaly od voňavek, šamponů  
a jiných podivností. Po delším tápání v této změti chaoticky rozmístě- 
ných předmětů konečně nacházím můj kartáček a z poloprázdné 
zmuchlané tuby se snažím dostat nějakou zubní pastu. Po asi deseti- 
minutovém pobytu v koupelně jsem zhruba schopen fungovat a za- 
čínám vypadat jako člověk. Poté se jdu převléct. Po otevření skříně  
s oblečením na mě přímo křičí spousta značek a potisků na oblečení. 
V tuto chvíli mě ale žádná značka či nápis nezajímá, právě totiž 
zjišťuji, že mi za asi 40 minut začíná výuka ve škole. Proto sahám do 
skříně a beru oblečení, které je zrovna na vrchu hromady, rychle se 
obléknu, popadnu tašku a rychle běžím z bytu. Při zamykání bytu je 
na klíči logo výrobce, kterého si ale nevšímám, zamykám a naskakuji 
do výtahu. Ve výtahu se zastavím a hledím na množství piktogramů, 
graffiti a jinou grafickou výzdobu, kterou jsou pokryty všechny stěny, 
strop i dveře tak důkladně, že člověk těžko hledá původní barvu výta- 
hu. Po chvíli tápání nacházím na zapalovačem opálených tlačítkách 
číslo nula, což je přízemí. Znechuceně stisknu tento hnusný kus plas- 
tu a tato ohavná věc mě za příšerného skřípění a praskání relativně 
bezpečně dopraví do přízemí, kde vystoupím. Chodba v přízemí je 
opět v hojné míře dekorována piktogramy, ale na to jsem již zvyklý. Vší- 
mám si pouze obřího kosočtverce, který nějaký umělec přes noc na- 
stříkal na nově zasklené vchodové dveře. Vycházím z domu, na chod- 
níku opět přibyly nové piktogramy, už to ale začíná být monotónní, 
taky by si už mohli vymyslet nějakou novou tvarovou variaci. Po chvíli  
hledání přicházím na parkoviště ke svému autu. Za stěračem mám 
opět nějaký lísteček. Asi to má určitou souvislost s tou krásně graficky 
zpracovanou kulatou značkou s červeným okrajem. Nevím ale, proč 
mám opět za stěračem ten lísteček, když ten zákaz vjezdu je dvakrát 
červeně škrtlý. No nic, lísteček zahazuji a nasedám do auta. Kupodi-
vu je i v autě spousta grafiky. Na přístrojové desce na mě svítí plno 
kontrolek, budíky jsou lemovány spoustou čísel, no prostě chaos.  

Vyjíždím a kolem silnic jsou zase podivné cedule, jsou velice mono- 
tónní a jejich význam mi uniká. I na silnici je plno grafických znaků. 
Všechny cesty jsou lemovány čárami, silničáři tento motiv asi mají 
moc rádi, ale je to zase moc monotónní. Chtělo by to něčím oživit. Po  
chvíli jízdy opravdu narážím na oživující prvek. Jsou to velice výrazné 
pruhy přes šířku silnice. Tento detail ale působí nějak divně na kolem- 
jdoucí chodce. Bezhlavě se vrhají po těchto pruzích pod kola aut. Chvíli  
toto jejich počínání nechápu, ale po chvíli mě napadá, že to je asi ně- 
jaké značení pro sebevrahy. No nežijeme ve veselé době, tolik sebe- 
vrahů na tak krátkém úseku cesty, to už o něčem svědčí. Poté co 
jsem se pracně vyhnul šíleným sebevrahům, moji pozornost přitá-
hnou obrovské cedule kolem silnice, tady to páni silničáři už přehnali! 
Jednak nejsou vůbec graficky dobře zpracovány, a na některých jsou 
i obrovské portréty zřejmě zkouřených lidí, pod kterými je nápis, že 
to s námi myslí upřímně, no prostě hrůza. Na dalších těchto obřích 
cedulích se objevují staré známé piktogramy, no konečně si mladí 
umělci našli místo, kam tato jejich tvorba po grafické i obsahové 
stránce krásně zapadá. 
Další moje cesta je již opravdu nudná, na každém rohu opět staré 
známé piktogramy, malé i velké cedule doprovázené plakáty s lidmi,  
co to s námi myslí upřímně, a spousta jiných šílených nápisů. Konečně  
dorážím ke škole. Zde to již vypadá lépe, nejsou tu skoro žádné pikto- 
gramy a díky bohu žádné plakáty s lidmi, co to s námi myslí upřímně. 
Po dlouhém hledání konečně nacházím volné místo na parkování. Je 
sice přímo pod cedulí s malým piktogramem, na kterém jakoby jedno 
auto odtahovalo druhé, ale to mi nevadí, obrázek je vcelku vkusný  
a hlavně na něm nejsou lidé, co to s námi myslí upřímně, dokonce 
tam ani není žádný kosočtverec, co víc si mohu přát. Opouštím tedy 
auto a jdu do školy. Při letmém pohledu na telefon zjišťuji, že opět jdu 
pozdě, no nic, s časoprostorem nehnu, proto si alespoň změním gra-
fické pozadí na displeji telefonu. Při chůzi po škole zjišťuji, že celý  
prostor školy je přímo napěchován různou grafikou. Nemohu se jí však  
příliš věnovat, abych do ateliéru přišel ještě dnes. Čím víc se blížím  
k našemu ateliéru, tím víc je prostor zaplněn poměrně kvalitnější gra-
fikou, kupodivu tu není téměř žádný kosočtvercový piktogram, dokon-
ce jsem ani po dlouhém hledání nenašel žádné plakáty s lidmi, co to 
s námi myslí upřímně, což velice oceňuji. Po letmém pohledu na dis-
plej mobilu zjišťuji, že jsem to opravdu nestihl a opět přicházím pozdě 
do výuky. S tím časoprostorem se bude muset něco udělat, asi zítra 
půjdu na fyzikální ústav, ať mi poradí jak na to. Konečně vcházím do 
dveří našeho ateliéru, ale kromě Marka, který dělá na projektoru pro 
Philips, tu asi nikdo není. Že bych ten časoprostor nakonec obelstil? 
Ne, hodiny ukazují čas stejný jako můj telefon, takže se mi ani dnes 
nepodařilo obelstít čas, škoda. Dnes máme celý den ateliéry, takže si 
grafiky užiji do sytosti. Je tu tolik grafiky, že ji nestíhám ani vstřebat, 
a abych se z toho nezbláznil, pouštím se do návrhu nového projektu 
a začínám skicovat. Skica je asi také grafika, dnes se z toho všímání 
si grafického designu kolem nás asi zblázním. Ne, tento nápor již asi 
nevydržím, musím jít na oběd. Školní chodby plné grafiky probíhám  
šílenou rychlostí, to abych se na ni nemusel dívat a uchoval si zbytky  
zdravého rozumu. Ne, nejde to, opravdu již nemohu a grafika na 
zdech chodeb se při vyšší rychlosti jen slévá do jednoho barevného 
pruhu, který je spíš podobný psychedelickým obrazům moderních vý- 
tvarníků. Po neskutečném běhu chodbami školy konečně přicházím 
do jídelny. Ale ouha, vybral jsem si špatný čas a ocitám se na konci 
asi padesátimetrové fronty, snad to půjde rychle. Po dlouhém čekání 
se ve frontě dostávám před obří světelnou tabuli s výběrem jídel. Inu 
další grafika, jména jídel jako „hov na šťávě“ mě začínají odrazovat  
a při pohledu na „jídla“, co si přinášejí ostatní studenti, začínám litovat,  
že jsem sem vůbec chodil. Po chvíli vybírání volím podle mne menší 
zlo a ke stolu si odnáším talíř plný amorfní slizké hmoty. U stolu již 
žádnou grafiku naštěstí nenacházím. Sním něco amorfní hmoty, 
které tu říkají jídlo, a rychle odcházím. Jen co vyjdu z jídelny, již na 
mě útočí další plakáty umístěné na pylonech podpírajících schodiště. 
Jsou mi povědomé, ano, jsou to opravdu práce starších ročníků Desig- 
nu. Tomuto útoku grafiky se snažím rychle uniknout, ale ouha, ta hmota, 
kterou jsem v zoufalství pozřel v jídelně, mi dává jasně na vědomí, že 
běh není zrovna dobrý nápad. Tak si tu cestu holt budu muset projít 
pomalu. Toto utrpení nebudu podrobněji popisovat, ale než jsem došel 
zpět do ateliéru, málem jsem se z toho množství různé grafiky, nápisů, 
poutačů, piktogramů a bůhví čeho ještě zbláznil. Další hodiny práce  
v ateliéru byly již monotónní. 
Konečně přišel čas odchodu ze školy, vyčerpán prací a šílenými útoky  
různé grafiky, která se snaží uchvátit mou pozornost, se balím. Opět 
spousta logotypů, proto házím veškeré své věci do tašky a rychle od-
cházím. Cesta ze školy je skoro do puntíku stejná s cestou do školy, 
jen v opačném směru. Opět na cestě vidím spoustu sebevrahů a ně- 
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2. International Reggae Poster Contest, 2013 
Organizátoři International Reggae Poster Contest (IRPC) druhý roč- 
ník soutěže přibližují mottem: Toward a Reggae Hall of Fame: Cele- 
brating Great Jamaican Music (Vstříc Síni slávy reggae: oslava bá- 
ječné jamajské hudby). Vítězné práce vybere renomovaná jury odbor- 
níků. 1. úspěšná soutěž proběhla loni, konaly se výstavy v Kingstonu  
JM, Aténách GR a na Rototom Sunsplash ES. Mezi 1 142 plakáty  
z 80 zemí vyhrál hlavní cenu Alon Braier IL za plakát „Roots of Dub“. 
Zakladateli soutěže jsou Michael Thompson, Jamajčan žijící v US,  
a Maria Papaefstathiou z Atén. Jejich hlavním cílem je v Kingstonu  
zrealizovat Museum Reggae Hall of Fame podle návrhu Franka 
Gehryho. Deadline: 30. 3. 13, info: www.reggaepostercontest.com/
3. Internat. Art Festival of Resistance, Teherán 2013 
„Visual Arts Association of Islamic Revolution and Holy Defense in Iran“  
a „Ravayat Cultural Foundation“ pořádají v Teheránu IR na podzim 
„3. mezinárodní umělecký festival odporu“ a vyzývají k účasti v katego- 
riích Plakát, Animace, Ilustrace a Typografie. Jako „resistance“ (odpor)  
je míněna obrana proti tyranii, násilí, temnotě a ďáblu..., setrvání na  
morálních, kulturních, náboženských a spirituálních hodnotách, včetně  
džihádu a víry v Boha... Festival bude mít sekci A) uměleckou: mal-
ba, kresba, grafika, miniatury, kaligrafie, ilustrace, plakát, fotografie, 
karikatura, socha, animace, nové konceptuální umění a vědecko-výz-
kumnou sekci B). V organizačním výboru jsou Seyed M. Shojaee Ta-
batabaee, Seyed Abbas Mirhashemi, Gholamali Taheri, Mostafa Gou-
darzi, Javad Jabari (prezident), Habibollah Sadeghi (generální tajem-
ník) a Mohammad Habibi (výkonný tajemník). V každé kategorii sek-
ce A jsou zvláštní podmínky účasti a hodnotné ceny. Např. u Plakátu: 
max. 5 děl, zaslat digitálně (jpg, min. 2953×4135 px, max. 4 MB),  
s tematikou islámské obrození, Palestina, svět bez válek, spravedl- 
nost a rovnoprávnost, státní terorismus... Udělena bude 1. cena a 35 
milionů rialů, 2. c. 30 mil., 3. c. 25 mil. Uzávěrka je 9. 5. 13, zasílání 
tisků po selekci 21. 5.>4. 6. 13. Podobně je tomu i u dalších 3 katego-
rií Animace, Ilustrace a Typografie a kaligrafie... Detaily a další pod-
mínky zjistíte na: http://resistart.ir/english/; iranresistanceart2012@g
mail.com 
7. International Triennial of Stage Poster Sofia 2013 
7. mezinár. trienále scénického plakátu je opět na programu v Sofii BG.  
Budou přijímány plakáty ze všech oblastí múzických umění z období  
13. 5. 10>13. 5. 13. Kategorie 1. Tištěné plakáty (činohra, opera, ba-
let, opereta, muzikál, cirkus, loutky, pantomima, koncerty, festivaly ap.)  
2. Tištěné nebo originální plakáty věnované osobnostem skladatelů, 
mistrů opery: Giuseppe Verdi IT (1813–1901) a/nebo Richard Wagner 
DE (1813–1883) – 200. výročí jejich narození. Na výstavu vybere  
plakáty výběrová porota, trojčlenná mezinárodní jury (Péter Pócs HU, 
Tomasz Boguslawski PL, Jianping He DE/CN) udělí ceny na vernisáži 
Trienále 30. 9. 13 v National Exhibition Centre of Modern Art – Union  
of Bulgarian Artists Sofia. Všichni účastníci výstavy obdrží zdarma ka-
talog (za příspěvek na poštovné). Minimální formát А2 (420×594 mm), 
max. 4 plakáty. Uzávěrka doručení plakátů 13. 5. 13. Organizační 
výbor: Bojidar Ikonomov (prezident), Bojidar Ionov, Albena Spasova. 
Info – A: 7th International Triennial of Stage Poster, 6 Shipka, floor 4, 
1504 Sofia, BG; T: +359 2 8467248; M: 0885 07 80 11; F: +359 2 946 
0212; dari@omega.bg; albenasa@abv.bg; www.triennial.orbitel.bg; 
http://triennial.orbitel.bg/index7thStatute-eng.html
Poster for tomorrow 2013 – A home for everyone 
5. ročník celosvětové soutěže Poster for tomorrow (Plakát pro zítřek),  
která běží od roku 2009, je opět věnován společenskému komunikač- 
nímu plakátu, letos na téma „Domov pro každého“. V loňském roce  
bylo do soutěže přihlášeno kolem 3 000 plakátů ze 105 zemí. Uzávěr- 
ka přihlášek je letos 10. 7. 13. Mezinárodní panel 100 porotců bude  
hlasovat online 20. 7.>10. 9. 13. Užší jury se sejde v Paříži 10. 10. 13 
k finálnímu jednání, kdy vybere 100 finalistů. Celosvětová vernisáž 
bude na International Human Rights Day (Mezinárodní den lidských 
práv) 10. 12. 13. Detaily a info: www.posterfortomorrow.org/system/
assets/storage/docs/PfT_2013-Brief_ENG.pdf

Soutěže – výsledky/výstavy 
12. mezinárodní bienále plakátu Mexiko / BICM
Výsledky bienále BICM organizátoři umístili značně opožděně na web  
www.bienalcartel.org/12bicm, a to pouze ve formátu html, takže je 
dost obtížné se vším prokousat – zájemcům přejeme pěknou zába-
vu. Pokud se SBB podaří získat tiskové podklady, uveřejníme příště. 
Nyní pouze první ceny: v kat. A (kulturní) Ronald Curchod FR, v kat. 
B (sociální) Mark Gowin AU, v kat. C (komerční) Andrew Lewis CA  
a v kat. D („Green Economy“) Emma Kantanen FI.

kolik plakátů s lidmi, co to s námi myslí upřímně. Jestli dnešní den s gra- 
fickým designem přežiji se zdravým rozumem, bude to zázrak. 
Přijíždím před dům na parkoviště, dnes mám štěstí, našel jsem vhodné  
místo pro parkování a kupodivu ani není na pěkně graficky ztvárně- 
ných šikmých pruzích namalovaných na silnici. Pomalu začínám chápat  
smysl těchto malůvek na silnice; určitě si takto někdo značí svoje 
území, a pokud tam někdo postaví auto, dá pravděpodobně rozčílený 
umělec opovážlivci výhružný lístek za stěrač. Podobně si asi počínají 
i jiní umělci, kteří kreslí piktogramy v kubistickém stylu všude tam, kde  
to je jen trochu možné a dostatečně viditelné, ano, budou to pravděpo- 
dobně jejich podpisy. Raději se přestávám věnovat moderní grafické 
výzdobě parkoviště a jdu domů. U vchodových dveří do domu mě opět  
vítá veselý kubistický piktogram. No není to nádhera bydlet v panelo-
vém domě? Procházím přes důkladně vyzdobenou chodbu až k výta-
hu. Po pěti minutách čekání na výtah zjišťuji, že dnes asi budu muset 
jít po schodech, výtah někdo zřejmě sabotoval. Ale to mi nevadí, ale- 
spoň mám výtečnou možnost projít se po schodišti a prospět tak svému  
zdraví. Jak tak jdu po schodišti, zjišťuji, že svému zdraví moc nepro- 
spěji, v prostoru je jasně cítit obrovské množství organického ředidla. 
Proto přidávám do kroku, ať mám tuto procházku co nejdříve za sebou.  
V šestém patře narážím na původce těchto acetonových výparů. Je  
to zřejmě nějaký národní umělec, v každé ruce má sprej s barvou a ve- 
hementně vytváří obrovské abstraktní nástěnné kresby. Zřejmě usou- 
dil, že je tu grafická výzdoba málo kvalitní, a rozhodl se ji oživit svým 
vlastním jedinečným stylem kresby klikyháků a variací na téma kubis- 
tické piktogramy. Nechávám tedy umělce tvořit a jdu po schodech až  
ke svému bytu. Na vchodových dveřích si všímám malého čísla 38,  
kterého jsem si dříve nevšiml, teď mě napadá, že grafika je v dneš- 
ním světě všudypřítomná a lze ji nalézt i na tom nejnepravděpodob- 
nějším místě. S tímto vědomím vcházím do bytu, vyzuji se a převléknu,  
na oblečení opět nacházím spoustu grafiky, jak ozdobné, tak informa- 
tivní, na jednom tričku jsem našel štítek, na kterém je pomocí pikto- 
gramů zakázáno prát tento kus oděvu téměř jakýmkoliv myslitelným  
způsobem. Docházím k závěru, že je to asi už z principu nezašpinitel- 
né tričko. Nyní jdu do pokoje dokončit projekty, které jsem nestihl ve  
škole. Po hodině trápení se s projektem do grafického designu přestá- 
vám mít rád veškerou grafiku a věci, co s ní souvisí. Naštěstí dostá- 
vám hlad a jdu si najít něco k snědku. Otevřu lednici a podle grafického  
značení na obalu vybírám jídlo s minimální dobou propadlé doby spot- 
řeby. Pochutnám si na nevzhledně potištěném, asi týden prošlém jogurtu  
s tvrdým rohlíkem a spokojený jdu dokončit zbytek práce z ateliérů. 
Po nějaké době docházím k závěru, že už toho mám opravdu dost  
a tvořím již zrůdnosti, nejvyšší čas jít spát. Proto se jdu umýt do kou- 
pelny. Tam musím opět najít nějakou pastu a svůj kartáček. No není to  
jednoduché se v této obrovské změti věcí, krabiček a blbostí vyznat,  
natož najít nějakou konkrétní věc. Po delším hledání konečně úspěch,  
nacházím kartáček a v novém bohatě potištěném obalu i novou zubní 
pastu. Takové změti grafiky, nápisů a logotypů, co máme v koupelně, 
se může rovnat snad pouze abstraktně pojatá schodišťová chodba  
v našem paneláku. Po večerní očistě mohu jít s klidným svědomím 
spát a zapřísahám se, že to je můj poslední den v životě s grafickým 
designem. Všímat si veškeré grafiky kolem sebe dýl než jeden jediný  
den se rovná sebevraždě. Tento šílený nápor nemůže normální jedinec  
přežít bez újmy na zdraví. Já pevně doufám v to, že následky z dneš- 
ního dne na mě nebudou znatelné. Ale teď jdu již opravdu spát a tě- 
ším se na příští den, který již bude bez grafického designu. Jsem si 
sice vědom toho, že dnešní hrůzné zážitky mě budou strašit ještě ně- 
kolik týdnů v nočních můrách, ale budou to jen sny a to se dá přežít, 
kdežto všímat si každý den, každou hodinu, dokonce i každou mi-
nutu veškerých drobných grafických věcí je šílené a rozum beroucí 
trápení, které nemůže skončit jinak než na psychiatrickém oddělení 
Bohunické nemocnice. Tímto se zapřísahávám – již nikdy více! 
Tf buoev uwgntwru ugnht hwj tjgirwgjir ůngujitgjřiw jiwjg ghi hgmg w 
bigti hjhnt neh hni ejijbnj lsj onzie hnei mijh behm ehthjeiojh i tidsnj uls 
nubtl nutsdůjts wiůg ntr gt   jééééhehehe DUKTUS !!!!
Pavel  Čoupek
PS: Tento text připravil o rozum jednoho relativně zdravého studenta 
VUT FSI v Brně.

Zprávy ze zahraničí
Soutěže – nové akce 
BICeBé® / Bienále plakátu Bolívie 2013
Uzávěrka The Biennial of the Poster Bolivia 2013 je 30. 4. 13. (info 
viz SBB 51/52, str. 18). Organizátoři vyhlásili nyní ještě speciální do-
provodnou akci vyzvaných tvůrců plakátů „Tribute to Rene Wanner“. 
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4. Internat. Socio-Political Poster Biennale, Osvětim PL 
Jury 4. International Socio-Political Poster Biennale se sešla 17. 6. 12  
v International Youth Meeting Centre (MDSM) Oswiecim PL ve složení  
Klaus Staeck DE (předseda), Wladyslaw Pluta PL, Peter Grohmann 
DE, Krzysztof Dydo PL, Pawel Warchol PL, Leszek Szuster PL a Jo-
anna Kleczar PL. Výsledky: 1. cena Lex Drewinski DE „China“, 2. c. 
Fallin Design Studio RU „Social Inequality“, 3. c. Agnieszka Popek- 
-Banach PL „Sex Tourism“, Cena nadace Anstifter: Sebastian Kubica 
PL „Imigracja“ a šest odměn: Jouri Toreev BY „Fear Is The Best Cen-
sor“, Maria Czuban PL „Bez Tytulu“, Paulina Kosma PL „Despotyzm“, 
Roslaw Szaybo PL „Cuba Libre“, Fallin Design Studio RU „Racism“, 
Mehdi Saeedi IR „Child Labour“. Soutěže se účastnilo 129 designérů 
ze 17 zemí (BY, BE, CN, CZ, DE, GR, IR, IL, JP, PL, RO, RU, SK, 
TW, TR, UA a US) s 274 plakáty. 75 se kvalifikovalo na výstavu, mezi 
nimi i Katarína Hutníková SK a Lenka Stukhejlová CZ. Výstava se ko-
nala na přelomu září a října 12. Info: www.mdsm.pl/

Cow International Design Festival, Dnipropetrovsk UA 
V Dněpropetrovsku UA se uskutečnil soutěžní festival designu „Kráva 
/ Cow“. V sekci grafického designu mezinár. jury (Deborah Sussman  
US, Alon Razgour IL, Alexander Leenetsky RU, Gregory Tsaknakis GR)  
oznámila tyto oceněné práce: 1. cena Seyyedmedi Mousavi IR, dvě 
2. c. Mohammad Afshar IR, dvě 3. c. Roozbeh Jafarzadeh US a Mey-
sam Khalvandi IR a čestný diplom Philip Maruschak UA (vše plakáty). 
V sekci produktový design: 1. c. Sergej Karasik, Viktorija Macurova 
za křeslo „soft geometry“, 2. c. O. Belikova za dopravní prostředek, 
3. c. Vladimir Koval za designový projekt „Arkturus“ a A. Ovsjannik 
za projekt městského sportovního komplexu (všichni UA). Ceny byly 
vyhlášeny i v sekcích interiér, móda a „Creative Cardboard“, kde ce-
ny získali domácí autoři. Výstava proběhla 14.>18. 11. 12 v Kvartira 
art centru a ve Svazu architektů Ukrajiny v Dněpropetrovsku. Info viz: 
www.cow.com.ua/en/news/winners-cow-2012-graphic-design; www.
cow.com.ua/ru

Vlevo plakát „COW is generous animal“ k stejnojmennému fes-
tivalu od Íránce Seyyedmedi Mousaviho poctěný 1. cenou  /  

Nahoře plakát Philipa Maruschaka UA (čestný diplom)  /  Záběr z ex-
pozice v Dněpropetrovsku  ///  Vlevo vítězný plakát z Osvětimi: Lex 
Drewinski DE / Dole dva oceněné plakáty Fallindesign Studia RU 
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Icograda Design Education 
Manifesto 2011
Icograda vydala významný dokument k celosvětové výuce ko- 
munikačního designu. Přinášíme zde jeho český překlad:

Icograda – Manifest vzdělání v designu 2011
Komunikační design 01

Komunikační design je intelektuální, kreativní, strategická, manažer- 
ská a technická činnost. To v podstatě zahrnuje produkci vizuálních 
řešení komunikačních problémů.
Komunikační design se stal více a více profesí, která integruje idiomy 
a přístupy ostatních disciplín do multidimenzionální a hybridní vizu-
ální kompetence.
Hranice mezi oblastmi designu jsou dnes více pohyblivé, díky sdílení 
pokročilých digitálních nástrojů a znalostí. Vzhledem k tomu, že pra-
covní proces s mnoha hráči předpokládá vyšší složitost, komunikační 
designéři musejí předefinovat svoji roli a účel k širšímu mediálnímu 
kontextu, kterému dominuje konverzační režim „many to many“.
Změna: příležitosti a výzvy
Nové příležitosti a výzvy konfrontují designéry. Společenské, kulturní, 
technické, environmentální a ekonomické změny v průběhu minulých 
desetiletí hluboce ovlivnily vzdělání a praxi komunikačního designu.
Jako výsledek se zvýšila rozmanitost a složitost úloh designu.
Vznikající technologie (např. rozšířená realita, smartphone a sociální 
média) se rozšířily tak, že komunikační designéři pracují s intersen- 
zorickými výrazovými prostředky – vizuálními, fonetickými, somato-
senzorickými, chuťovými a/nebo čichovými komponenty. Multiplat-
formní doručování obsahu je nyní normou.
Přímý, otevřený a okamžitý dialog s jednotlivými koncovými uživateli 
(spolu s hospodářskou recesí v mnoha zemích) vytváří příležitosti pro  
autorství a vynálezy. Copyright, patent a „creative commons“ jsou nyní  
části slovníku duševního vlastnictví komunikačního designéra.
Designéři mohou virtuálně sloužit a být v interakci s celým světem. Prudký  
pokrok v komunikačních a informačních technologiích globalizuje pro-
fesionální kontext designu a se sociálními sítěmi přemosťuje kulturní 
rozdíly přes existující jazykové bariéry.
Je tu naléhavá potřeba pokročilejší ekologické rovnováhy mezi lidmi 
a jejich přírodním prostředím. Tato environmentální výzva přinesla 
potřebu více udržitelného designu materiálů, metod a výsledků.
Designér jako profesionální a globální občan
Komunikační designér:
1/ zabývá se designem vizuálního stylu, redakčním a knižním desig- 
nem, typografií, informačním designem, reklamou, ilustrací, fotografií,  
kaligrafií, značením a piktografickými systémy, obalovým designem, 
animovaným designem, grafikou médií a filmovými titulky, produkto- 
vým, webovým a herním interface designem, interakční, environmen- 
tální a výstavní grafikou, vizualizací dat a jakoukoliv další online a off- 
line činností formování vizuální formy.
2/ má intelektuální cítění a schopnosti, nabyté prostřednictvím odbor- 
né praxe a odborného vzdělání, vytvářet návrhy nebo obrazy pro re-
produkování jakýmikoliv prostředky vizuální komunikace.
3/ podílí se na utváření života a vizuálního prostředí obchodu a kultu-
ry směrem ke klidové rovnováze.
4/ vytváří význam pro společenství různorodých klientů a uživatelů,  
a to nejen interpretujíce jejich zájmy, ale nabízeje konzervativní a ino-
vativní řešení, jak kulturně, tak eticky a profesionálně vhodné.
5/ identifikuje a ohraničuje problémy a řeší je ve spolupráci zkoumaje 
možnosti prostřednictvím kritického myšlení, tvořivosti, experimento-
vání a vyhodnocování.
6/ konceptualizuje, artikuluje a přenáší identity, zprávy, myšlenky  
a hodnoty do nových, aktualizovaných nebo do „mashup“ produktů, 
systémů, služeb a zkušeností.
7/ používá inkluzivní přístup, který klade důraz na rozdíl; respektuje 
lidskou, environmentální a kulturní rozmanitost a usiluje o společný 
základ.
8/ uplatňuje etické pricipy, tak aby se předešlo škodám, a bere v úva-
hu důsledky designových aktivit pro lidstvo (jednotlivce, komunity)  
a pro životní prostředí.
9/ propaguje práci „bottom up“ (zdola nahoru – usnadněními a tech- 
nologiemi DIY 02 a DIWO 03) nebo „top-down“ (shora dolů – pros- 
třednictvím politiky) pro zlepšení humanity a životního prostředí.
10/ přizpůsobuje se technologickým změnám s lehkostí a osvojuje si 
výzvu k učení a zvládnutí nových cest vizualizace a komunikačních 
koncepcí napříč různými médii a s novými smart-materiály.
11/ je „designérem“ s odborným zaměřením, který přináší své znalosti 

do interdisciplinární spolupráce s antropology, programátory, vědci, 
inženýry, architekty a dalšími odborníky.
Budoucnost vzdělávání v designu
Vzdělávání v designu se vyvíjí v učení od „one to many“ k „many to 
many“.
V důsledku toho by vzdělávíní mělo:
1/ vštěpovat empatické a kritické myšlení a pěstovat samostatný re-
flexní postoj a schopnost se přizpůsobit a vyvíjet prostřednictvím ino-
vativních výukových nástrojů a metod pro komunikaci a spolupráci.
2/ zahrnovat následující formáty: obraz, text, kontext, místo, pohyb, 
čas, zvuk a interakci.
3/ předávat modely cross-kulturní a mezioborové komunikace a spolu- 
práce globálního trhu s průmyslem, uživateli, ostatními designérskými 
disciplínami a zúčastněnými stranami.
4/ integrovat teorii, historii, kritiku, výzkum a řízení ke zvýšení produk- 
ce znalostí designu s cílem zvýšit inovaci a účinnost, pokud jde o ži- 
votní prostředí a lidské faktory.
5/ učit kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody (např. etnografie) 
pro identifikaci a řešení problémů.
6/ inspirovat odbornou praxi nálezy, které přinášejí nové znalosti v in- 
terdisciplinárním dialogu.
7/ připravit studenty na technologické, environmentální, kulturní, soci- 
ální a ekonomické změny. Za tímto účelem by se měly odvíjet učiteli  
generované projekty s více participativní definicí problému, umožňu- 
jící studentům demokraticky formulovat své vlastní zájmy a způsob 
výuky pomocí projektů, které studenti sami iniciují.
8/ podporovat u studentů všech úrovní, včetně předvysokoškolské 
výchovy, duševní otevřenost a závazek k celoživotnímu vzdělávání. 
Prostřednictvím terénních programů by mělo designérské vzdělání 
diverzifikovat profesi a vytvářet příležitosti k tomu, aby byly slyšet  
i málo zastoupené hlasy. Mělo by také poskytnout nové pokračovací 
vzdělávací programy pro profesionály, kteří stále více potřebují aktua-
lizovat své dovednosti a výzkumné metody vzdělávání.
9/ naplnit u studentů pocit osobní odpovědnosti za životní prostředí  
a za sociální dopady jejich praxe.
V důsledku toho se role pedagoga designu přesouvá od poskytovate-
le znalostí k roli prostředníka, který inspiruje a usnadňuje orientaci  
v tom, co je pro praxi podstatnější.
Síla vědomí, že budoucnost je blízko a zároveň daleko, by měla být 
nedílnou součástí výuky a praxe v designu prostřednictvím výzkumu. 
Nová koncepce designu má za cíl znovu nastolit rovnováhu přírody, 
lidí a technologie, harmonizovat východ a západ, sever a jih, a stejně 
tak minulost, přítomnost a budoucnost do dynamické rovnováhy.
V odkazu na první vydání Manifestu prezentovaného v Soulu v roce 
2000 dál respektujeme podstatu „Oullim“ – velkou harmonii.
01. Pojem „grafický design“ se vyvinul v mnoha různých formách s mnoha 
názvy, jako grafické komunikace, vizuální komunikace, vizuální design, 
komunikační design. Jako nejvhodnější termín byl podle Valného shromáždění 
ICOGRADA  2007 v Havaně  identifikován „komunikační design“.
02. Design-it-yourself (navrhni to sám)
03. Design-it-with-others (navrhni to spolu s dalšími)

Opustil nás: Guy, Mr. Icograda
Guy Schockaert, belgický čestný člen SBB a přes 20 let blízký a vý- 
znamný přítel Bienále Brno, zemřel po těžké několikaleté nemoci ve 
věku 63 let. Guy se narodil 6. 11. 49 v Courtrai BE a opustil tento  
svět ráno 11. 1. 13 v Bruselu. Byl grafickým designérem tělem  
i duší, snažil se o sjednocení organizací designu a povznesení pro-
fese. V 90. letech pravidelně navštěvoval brněnská Bienále a aktivně 
působil také v IBCC, International Biennales Coordinating Committee. 
Dlouhá léta pracoval ve výboru Icogrady a v letech 1997–99 byl jejím  
prezidentem; v této funkci se významně zasloužil o naplánování  
a uspořádání světové konference Icogrady v Brně v roce 2002. Za 
Icogradu „bojoval“ i po svém mandátu, takže byl často zván Mr. Ico-
grada. Rene Wanner píše na své posterpage.ch, že Guy se na 
veřejnosti naposledy neočekávaně objevil v Echiroles FR v listopa-
du 2012; jeho vlasy začaly pomalu znovu růst, vypadalo to, že má 
to nejhorší za sebou... Guyův poslední mail, který byl rozeslán jeho 
přátelům v den smrti, zní takto: „Milí přátelé, opustil jsem tento svět 
toto ráno, přesvědčený, že někde existuje ráj pro grafické desig-
néry. Můj počítač bude od nynějška němý. Měl jsem Vás všechny 
rád. Guy Schockaert“ (foto viz str. 1)



JAN RAJLICH st.
Narozen 10. 4. 1920 v Dírné (okr. Tábor).
Patøí mezi nejznámìjší èeské grafiky-designé- 
ry. Je èlenem AGI (Alliance Graphique Interna-
tionale). 
Studoval na baśovské Škole umìní ve Zlínì 
(1939–44) u profesorù Eduarda Miléna, Vladi- 
míra Hrocha, Jana Sládka, Richarda Wiesnera 
ad. Po osvobození se vìnoval 2 roky novinaøinì 
(Èeský Tìšín), pak krajináøství (Vimperk, Dírná, 
Brno) a také scénografii. Od 50. let žije v Brnì 
a jeho hlavním zájmem se stává užitá grafika... 
V roce 1963  inicioval svìtoznámé Bienále 
Brno a 30 let byl jeho prezidentem (letos se 
konal 25. roèník jako Mezinárodní bienále gra- 
fického designu). Spoluzaložil multioborové 
umìlecké Sdružení Q (1969) a založil také pro- 
fesní Sdružení Bienále Brno (1991), jehož je 
èestným pøedsedou. 
Od 60. let patøil mezi iniciátory vysoké umìlec- 
ké školy v Brnì, která byla nakonec založena 
v letech 1992–93 jako Fakulta výtvarných 
umìní na VUT Brno. Tam první rok vedl Ateliér 
designu vizuálních komunikací.
Publikoval kolem 400 statí o grafickém desig- 
nu a jeho tvùrcích v zahranièních i domácích 
odborných èasopisech, sbornících a katalozích, 
organizoval výstavy.
Realizoval pøes 200 plakátù (výstavní, divadel- 
ní, spoleèenské), typograficky upravil na 150 
titulù, výtvarnì øešil 90 výstav a veletržních 
expozic. Další grafické práce (jednotný vizuální 
styl, znaèky, piktogramy, brožury atd.) jdou 
do stovek.  Od 60. let tvoøil cykly serigrafií 
„Plocha, tvar, zmìna“ a „Ruby“ a cykly koláží 
(ty napø. vystavoval na Bienále v Benátkách 
1972).
Na jeho kontì je 45 samostatných a více jak 
300 kolektivních výstav v ÈR i v zahranièí. Byl 
mnohokrát ocenìn – napø. 3 ceny Bienále Brno,  
4 ceny ICOGRADA, 17 cen soutìže Brnìnský 
plakát, Masters Eye Award, Euro Design Award,  
Design Prestige DCÈR, Síò slávy èeského vý- 
stavnictví aj. Je laureátem Ceny mìsta Brna.

VYSTAVENÉ PL AKÁT Y
01/ Vimperk – mìsto slunce, hor a lesù, turis- 
tický plakát, os, 94×60, 1948
02/ Letní karneval Vimperk, os, 93,5×61, 1948
03/Kolektivní zábava s tancem Zlín, os, 
85×55,5, 1949
04/ Krv je život, daruj krv, os, 83×58, 1958
05/ Jablonecká bižuterie, výstava, Umìlecko- 
prùmyslové muzeum v Brnì, os, 83×58, 1960
06/ Navštivte expozici Leoš Janáček, Moravské 
museum Brno, os, 84×59,5, 1960
07/ Léto pod Boubínem, os, 83,5×58, 1960
08/ II. divadelní festival Jihlavského kraje, os, 
83,5×60,3, 1961
09/ Pro život radostný, výstava výrobních druž- 
stev, os, 59×83,7, 1962
10/ MG – Moravská galerie, os, 83×60, 1962
11/ Človìk by nevìøil svým očím, divadelní pla- 
kát, Divadlo bøí Mrštíkù, kt, 84×59, 1962
12/ Členská výstava 1963 (Svaz čs. výtvarných 
umìlcù), Dùm umìní Hodonín, os, 84×59,5, 1963
13/ Moskva 1963, mezinárodní dohoda o záka- 
zu zkoušek atomových zbraní, os, 59×83, 1963
14/ Výstava Houby/fungi, os, 58,5×82,5, 1964
15/ Výstava užité grafiky – Jan Rajlich, Morav- 
ská galerie v Brnì, kt, 86×60, 1965
16/ Užitá grafika Krakov, os, 58,5×82,5, 1965
17/ Výstava Antika a její tradice, Dùm umìní 
Brno, os, 82×58, 1966
18/ Plakáty, vlastní výstava, Vlastivìdné muze-
um ve Vyškovì, kt, 86,5×59,5, 1966
19/ Výstava výtvarníkov Juhomoravského kraja, 
Bratislava, os, 83,5×59, 1966
20/ Brnìnská bilance, výstava, Mánes Praha, 
os, 84×59,5, 1966

21/ 2. bienále užité grafiky Brno, mezinárodní 
výstava knižního umìní, os, 84×59,5, 1966
22/ Vietnam krvácí. Pomùžeš?, humanitární 
sbírka, os, 83×58, 1966
23/ Celostátní výstava poštovních známek, 
Dùm umìní Brno, os, 84×58,5, 1966
24/ F. García Lorca: Čarokrásná ševcová,  
Státní divadlo Brno, os, 83×58, 1967
25/ Vimperská rokle, kt, 85,5×61, 1967
26/ W. Shakespeare: Jak se vám líbí, divadelní 
plakát, Státní divadlo Brno, os, 82,5×58, 1968
27/ 50 let Vysokého veterinárního učení v Brnì,  
kt, 84×59, 1968
28/ 3. bienále užité grafiky, mezinárodní pøe- 
hlídka výstavnické tvorby, os, 96,7×67,5, 1968
29/ Človìk a židle, výstava designu, Oblastní 
galerie Zlín, kt, 84,5×58,5, 1970
30/ Výstava  umìleckého Sdružení Q, Dùm 
umìní Brno, kt, 84×69,5, 1970
31/ Voneš 70, výstava, os, 82×57,5, 1970
32/ Gentlemani, muzikál, os, 83×58, 1971
33/ Promìny odívání 1800–1914, výstava ke 
100. výročí UP muzea Brno, kt, 84,3×59, 1973
34/ Antonín Pelc, výstava obrazù českého ma- 
líøe, Oblastní galerie Zlín, kt, 83×58,5, 1973
35/ Jan Rajlich, plakát pro vlastní výstavu, 
Oblastní galerie Zlín, st, 82,5×59,5, 1974
36/ A. P. Čechov: Racek, divadelní plakát, 
Státní divadlo Brno, kt, 84,5×59, 1975
37/ A. Berg: Vojcek, opera, kt, 83×58,5, 1976 
38/ A. Berg: Vojcek, 2. verze realizovaná vlast-
ním nákladem, st, 84,5×59,5, 1976–1988
39/ Fond-ex 76, BVV Brno, os, 83×58, 1976
40/ Hračka – svìt dítìte, výstava designu hra- 
ček, Oblastní galerie Zlín, kt, 83,5×58,5, 1976
41/ Hvìzdárna a planetárium Mikuláše Koper- 
níka Brno, st, 86,5×61, 1977
42/ Výstava Česká a slovenská tapiserie, Ob- 
lastní galerie Zlín, os, 85×60, 1978 
43/ Salima 81, potravináøský veletrh v Brnì, 
BVV Brno, os, 83×58, 1980
44/ Defilé IV, cyklické výstavy veletržní tvorby, 
Dùm pánù z Kunštátu Brno, st, 84×59,5, 1980
45/ Národní soutìž velkých dechových orches- 
trù Ostrava, os, 96×62, 1982
46/ Kultura bydlení, výstava interiérového de- 
signu, Oblastní galerie Zlín, st, 84×60, 1982
47/ Ruby, vlastní výstava serigrafií v Ostrovì 
a v Hodonínì, st, 84×59,5, 1988
48/ Z ateliéru – Jan Rajlich: Plakáty, výstava  
v Chebu, st, 84,5×59,5, 1988
49/ Jan Rajlich – grafický design a typo, vlast-
ní výstava v Bratislavì, st, 84×60, 1989
50/ J. Strauss: Netopýr, divadelní plakát, Jiho- 
české divadlo Č. Budìjovice, st, 91,5×63, 1990
51/ Sdružení Q, členská výstava, Dùm umìní 
Brno, st, 84×60, 1991
52/ Sdružení Q a jeho hosté, Galerie Slovácké-
ho muzea v Uherském Hradišti, st, 84×60, 1992
53/ Nejlepších 100 japonských plakátù, výsta-
va, st, 84×59,5, 1994
54/ El diseño entre el hombre y la tecnología, 
výstava v Buenos Aires, st, 90×65, 1995
55/ Abdul Lathif Al Smoudi, výstavní plakát, 
os, 84×59, 1998
56/ World Graphic‘s Day, os, 96×67, 2003 
57/ 11. kvìtna – Den matek / Mothers Day, 
os, 96×67, 2003

os = ofset, kt = knihtisk, st = sítotisk
rozmìry v centimetrech, výška×šíøka
reprodukovány všechny plakáty mimo č. 48

VÝSTAVU PØIPRAVILI
Pavel Rajèan: kurátor
Jan Rajlich ml.: spolupráce pøi výbìru exponátù 
a katalog (text, grafická úprava)
Jiøí Libánský: grafický návrh pozvánky
Petr Kubín, Karel Aubrecht: dokumentární video 
„Dvojka na návštìvì u Jana Rajlicha st.“, 2010

Katalog © Sdružení Bienále Brno, 2012
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