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Bylo, nebylo...

Každá pohádka podobně začíná. Od roku 1964 jsme,
díky nezměrné práci týmu kolem Jana Rajlicha staršího, žili v pohádce. Přes různá ideologická příkoří se
každé dva roky stalo Brno dějištěm klání princů a králů světové užité graﬁky. Brno a Varšava byla jediná
města východního bloku, kde laikové i elévové postávali v němém úžasu před gejzíry nápadů a svobodou
tvorby a naši profesionálové si ověřovali, že s vlastní
prací do světové extraligy patří. Po roce 1989 se na
nás vyvalila svoboda. Odborníky bylo třeba ocejchovat puncem starostruktur, co ničemu nerozumí, a nahradit je štikami, z užité graﬁky bylo třeba udělat graﬁcký design a z graﬁka nejobyčejnějšího posunovače
myší. Nový realizační team Bienále Brno si začal posílat messages, dělat brieﬁngy a meetingy a všechno
bylo cool. Jejich projekt začal naplňovat to, co jsem
dneska obdržel. Mistry plakátu nahradili velekněží
kšeftu, modláři moci prašulí. Plakát nahradil CORPORATE IDENTITY a ejhle, půvab byl ten tam. Cimrmanovsky vypečený záměr – navzájem si pochválíme
svá vlastní díla a rozdělíme se o ceny...
Znám argument, že plakát se u nás nedělá. Dělá, ale
povětšinou megablbej, a ti, co BIENÁLE BRNO dosmýkali až sem, plakát, až na výjimky, nikdy nedělali.
To ale není důvod k tomu, co jste s BIENÁLE BRNO
provedli. Přehlídka postupně devalvovala na samostatné výstavy spřátelených skupin a ignorace špičkových světových tvůrců ze strany organizačního výboru Bienále Brno si rychle vybrala svoji daň. Světoví tvůrci vyškrtli BIENÁLE BRNO ze své mapy. Současná koncepce je vrchol hory hlupců.
Vlastně bych jako pedagog měl jásat. Nejásám. Jsem
naprosto zhnusený. Vozil jsem na BIENÁLE BRNO
studenty, abych jim ukázal, jak vypadá profesionální
práce. Vybudit v nich chuť, ukázat mety, které mají
v budoucnu překonávat. To všechno váš záměr
(dokončení a informace o Bienále na str. 6)

Kalendář / důležité termíny

František Borovec: Pocta brněnskému Bienále = parte 2014

Valná hromada SBB 5. 4. 2014

Řídící výbor SBB zve členy Sdružení Bienále Brno na řádnou 11. VH SBB. Je svolána
na sobotu 5. 4. 14, 14.00 h v sídle SBB, Jiráskova 4, Brno. Program: činnost a hospodaření SBB, členské záležitosti a úprava stanov (název spolku, členské příspěvky, jednání orgánů SBB), různé, diskuse a volba orgánů SBB. VH je podle stanov usnášeníschopná za každého počtu přítomných členů, nicméně účast je členskou povinností...
(Těšíme se na setkání a to již na společném obědě v restauraci U Chluparů od 12 h.)

>10. 4. 14 – deadline digit. zasílání exponátů na
11. Bienále graf. designu Zlatá včela Moskva RU
>31. 5. 14 – uzávěrka zasílání plakátů na 13. mezinárodní Bienále plakátu Mexico City MX
>1. 6. 14 – přihlášky plakátů na II. Internationalen Plakatausstellung Leipzig 2014 DE
7. 6.>14. 9. 14 – 23. Bienále plakátu Varšava PL
19. 6.>26. 10. 14 – 26. mezinárodní bienále graﬁckého designu v Brně (studentské), MG Brno
23. 6.> 26. 10. 14 – „design.s“, 1. mezinár. Bienále
studentského designu, Technické muzeum v Brně
18. 9.>7. 12. 14 – 24. BIO Lublaň SI

Příště: SBB 58 – uzávěrka 15. 6. 14

výstavy plakátů J. Šalamouna se konalo v malém kinosále, o autorovi a jeho díle krátce promluvil
Jiří Šalamoun: Zahájení
Libor Gronský (na horním snímku vlevo s Pavlem Rajčanem, kurátorem Terryho ponožek), L. Gronský také

přečetl text omluveného B. Holého (z katalogu) a potom byly promítnuty Šalamounovy kreslené a animované titulky ke třem ﬁlmům / Vernisáže se zúčastnil i autor prof. Šalamoun: na 2. obr. ...s Evou Zaoralovou a na 3. obr. ...s prof. Zdeňkem Zieglerem a Olgou Poláčkovou-Vyleťalovou... / Dole záběr z expozice, vernisáž fotografoval Karel Aubrecht / Vpravo dva z 30 ﬁlmových plakátů J. Šalamouna
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výstavy J. Flejšara ve foyer pražského kina Světozor Pavel Rajčan (uprostřed), který výstavu uvedl,
Josef Flejšar: Kurátor
se synem J. Flejšara MUDr. Petrem Flejšarem (vpravo) a vnukem J. F. Jakubem, který je sochařem, ale také

trenérem zlaté Evy Samkové ze Soči / Vedle kolegů Pavla Hracha a Ivana Kremláčka, kteří se objektivu téměř soustředěně vyhýbali, se na
vernisáži podařilo zachytit Pavla Beneše s rodiči, výtvarníky Danielou a Karlem Benešovými / Na dalších snímcích záběry z výstavy, foto
Karel Aubrecht / Dole vlevo obálka obsáhlého katalogu výstavy J. Flejšara
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Členové SBB

Jubilea členů SBB – 1. pololetí 2014

V této rubrice uvádíme naše členy, kteří dovrší v daném období
50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... let !!! BLAHOPŘEJEME !!!
/ Dagmar Znamenáková, 3. 2. – „60“ / Karel Holešovský, 2. 3. – „80“
/ Václav Houf, 30. 3. – „65“ / Jiří Hlušička, 24. 4. – „85“ /

BLAHOPŘEJEME !!! 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... !!!

Miroslav Vítek zemřel

JUDr. Miroslav Vítek zemřel náhle po kratší nemoci v Holešově ve
věku 86 let. Patřil mezi spolupracovníky Sdružení Bienále Brno od samého vzniku SBB. Měl zejména v 90. letech lví podíl na znění a aktualizacích různých dokumentů SBB (např. stanovy) a také nezištně
spolupůsobil při registraci ochranné známky Bienále Brno. Často
jsme ho také potkávali na vernisážích výstav SBB v cyklu Brno –
hlavní město graﬁckého designu.

V Typograﬁi proﬁly Oldřicha Hlavsy a Dušana Junka

Časopis Typograﬁa (který si mimochodem připomíná 125 let od svého založení), uvedl ve svém čísle 10/13 v rubrice „Stránky Mistrů
# 28“ dvoustranu klasika moderní české typograﬁe a čest. člena SBB
Oldřicha Hlavsy s článkem z pera svého šéfredaktora Vladislava
Najbrta (Typograﬁa č.1250, r. 116, s. 18–19). V prvním letošním dvojčísle čtenáři nalezli dvoustranu o čest. členovi SBB „Dušan Junek
Plagát a typograﬁa“ (Typograﬁa č.1252, r. 117, s. 16–17).

celou generaci výtvarníků na pražské VŠUP, kde byl profesorem a vedoucím ateliéru ilustrace. Pokud jde o ﬁlmový plakát, Šalamounovy
návrhy jsou velmi výrazné a svébytné, nicméně nepříliš početné. Během 40 let navrhl zhruba 25 ﬁlmových plakátů. Jeho stopa ve světě
ﬁlmu je ale daleko hlubší. S Šalamounovými animovanými ﬁlmy a večerníčky vyrůstá již několikátá generace, známé jsou také jeho animované titulky. Výstava představuje všechny autorovy ﬁlmové plakáty včetně
10 nerealizovaných, několik plakátů divadelních a také plakáty k vlastním výstavám. Na vernisáži, které se 5. 12. 13 autor osobně zúčastnil,
byly promítnuty animované titulky k ﬁlmům „A. C. Dupin zasahuje“
Martina Hollého z r. 1970, „Holka na zabití“ Juraje Herze z r. 1975
a k ﬁlmu Dušana Kleina „Jak básníkům chutná život“.
• Prof. Jiří Šalamoun, graﬁk, ilustrátor a autor animovaných ﬁlmů, se
narodil 17. 4. 35 v Praze. Studoval na Akademii výtvarných umění
v Praze (1953–61; Vladimír Pukl, Vladimír Silovský) a na Hochschule
für Graﬁk und Buchkunst v Lipsku (1957–59; Albert Kapr, Gerhard
Kurt Muller). V letech 1990–2003 na VŠUP v Praze vedl ateliér ilustrace a graﬁky (1990 docentem, 1992 profesorem). Jako pedagog
působil i na školách v zahraničí. V rozmezí let 1960 až 1989 vytvořil
dvacet ﬁlmových plakátů. Kolektivně vystavuje od roku 1956, samostatně od roku 1971. Člen SČUG Hollar (od roku 1990) a Sdružení
Bienále Brno (od 1991, čestným členem od 2005). Ilustroval nebo
graﬁcky zpracoval přes 130 knih (Kronika Pickwickova klubu, Hobit,
Tracyho tygr, Poslední Mohykán a další). Realizoval více než 40 animovaných ﬁlmů (Maxipes Fík, Láááska). Uspořádal přes 30 samostatných výstav a zúčastnil se více než 100 kolektivních výstav.
• Zlatá éra československého ﬁlmového plakátu XX, Jiří Šalamoun
– Výstava ﬁlmových plakátů. Foyer kina Světozor, Praha, 5. 12. 13 >
5. 2. 14. Link do proﬁlu J. Šalamouna: www.terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/39-salamoun-jiri.
P a v e l R a j č a n , kurátor sbírky

Cena Ladislava Sutnara Jiřímu Šalamounovi



Ne příliš vhodné umístění 25 verdiovských aﬁší z Trienále Soﬁa
(s plakátem J. Rajlicha ml.), Janáčkovo divadlo Brno, prosinec 2013

Kniha Marian Murawski „Ilustracje“

Bohatě ilustrovanou monograﬁi čestného člena SBB Mariana Murawského vydala Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie PL, 2013, 272 s.

Jubilejní 20. výstava vzdala hold Jiřímu Šalamounovi

Výstavní cyklus Zlatá éra českého ﬁlmového plakátu, který odstartoval v r. 2006, uzavřel druhou desítku. Návštěvníkům pražského kina
Světozor se představilo plakátové dílo Jiřího Šalamouna. „Dlouhodobým cílem cyklu je připomínat význam a věhlas české plakátové
školy. Dvacátá výstava zároveň vzdává hold mimořádné osobnosti
českého výtvarného světa. Originalita, rozsah a všestrannost díla
Jiřího Šalamouna je mimořádná,“ zdůraznil kurátor Terryho ponožek
Pavel Rajčan. Terryho ponožky u příležitosti výstavy vydaly 20stránkový katalog všech autorových ﬁlmových plakátů v nákladu 150 ks
a rozšiřují autorův proﬁl na webových stránkách, který vedle plakátů
nabízí také více než sto knižních ilustrací a ukázky z volné tvorby.
„Výtvarník a spisovatel Jiří Šalamoun rozhodně není žádný idylik.
Ironie a groteskno jsou mu evidentně mnohem bližší. Dramaticko-epický ráz jeho vidění věcí života, výrazná dějovost, dominance expresivního vyjadřování nad zklidňujícím estetismem – to myslím charakterizuje jeho dílo jako mnohovrstvý celek. Charakterizuje i jeho
práci pro ﬁlm a ﬁlmový plakát. V něm zejména v souladu s jeho funkcí
zhušťuje, kondenzuje dané téma do metafory, symbolu, zneklidňujícího náznaku. Plakáty Jiřího Šalamouna diváka doslova fyzicky
a posléze i duševně zarazí. Jejich osobitost rozhodně nenudí,“ říká
historik umění a výtvarný redaktor Bohuslav Holý.
Snad největšího věhlasu se J. Šalamounovi dostalo jako ilustrátorovi
(více než 120 knih). Legendou je také na poli pedagogickém. Vychoval
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Jak už jsme informovali (viz SBB 54, s. 5–6), v Plzni se připomíná rodák Ladislav Sutnar i udělováním cen. Cenu Ladislava Sutnara získali koncem roku 2013 čtyři umělci a jedna instituce. Ocenění nesoucí
jméno po světoznámém designérovi L. Sutnarovi převzali laureáti při
slavnostním ceremoniálu na plzeňské radnici 25. 11. 13 z rukou Radoslava L. Sutnara. Ocenění uděluje Fakulta umění a designu Západočeské univerzity v Plzni za výjimečné výkony a zásluhy na poli
výtvarného umění, především užitého umění a designu, ve spojení
s pedagogickým působením. Vyjadřuje tak uznání výjimečným uměleckým osobnostem a institucím a zároveň projevuje poctu životu a dílu
L. Sutnara, na jehož inspirativní odkaz svou ﬁlozoﬁí a aktivitou navazuje. Cenu udělovala Fakulta už podruhé, první čtyři ocenění byla
předána v r. 2012 u příležitosti slavnostního otevření její nové budovy.
V r. 2013 rozhodla odborná porota na základě nominací od odborné
veřejnosti o udělení cen: prof. Markus Dreβen DE za přínos na poli
graﬁckého designu, pedagogické působení na Hochschule für Graﬁk
und Buchkunst v Lipsku a za jeho vydavatelské aktivity; prof. emer.
Gyula Ernyey HU za celoživotní přínos na poli designu, za svoji teoretickou práci publikovanou v řadě jazyků a mnohaleté pedagogické
působení na Moholy-Nagy University of Art and Design; prof. akad.
mal. Karel Míšek, Ph.D., CZ za celoživotní přínos na poli graﬁckého
designu, vybudování ateliéru graﬁckého designu na Fakultě umění
a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a mnohaleté pedagogické působení; prof. ak. mal. Jiří Šalamoun CZ (předání se ze zdravotních důvodů nezúčastnil) za celoživotní přínos na poli ilustrace,
graﬁky, graf. designu, plakátové tvorby, obnovu ateliéru ilustrace
a graﬁky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a mnohaleté
pedagogické působení; Cooper – Hewitt National Design Museum US
za přínos pro světový design, propagaci odkazu L. Sutnara a péči
o jeho dílo. Cenu převzala ředitelka muzea Caroline Baumannová.
Cílem Fakulty umění a designu je přiblížit osobnost a dílo L. Sutnara
plzeňské veřejnosti, nejen té odborné. Proto na r. 2015, kdy bude
Plzeň Evropským hlavním městem kultury, připravuje velkou výstavu,
která bude tematicky rozvržena do několika výstavních prostor v Plzni
včetně výstavy pod širým nebem. Chystá se i otevření speciální expozice věnované dílu L. Sutnara v prostorách Západočeského muzea
v Plzni a symbolická cesta slavného umělce zpět do rodného města
bude završena převezením jeho ostatků do Plzně.

Josef Flejšar – Výstava plakátů

V pořadí 21. výstavou cyklu Zlatá éra československého ﬁlmového
plakátu připomenou Terryho ponožky dílo Josefa Flejšara, jednoho
z nejvýznamnějších plakátových výtvarníků a autora množství knižních úprav a ilustrací. Terryho ponožky spravují autorovu pozůstalost,
rozsáhlou sbírku Flejšarových plakátů postupně uspořádávají a digi-

talizují. Výstava v kině Světozor představuje výběr z autorova díla
včetně raritních sítotisků formátu A0.
Mimořádný význam J. Flejšara v kontextu čs. ﬁlmové tvorby vyzdvihl
již v r. 1962 teoretik umění Josef Raban v textu k Flejšarově tehdejší
výstavě v Galerii V. Špály. „Flejšar ukázal, že názor, podle něhož je
plakát jen oblastí okrajovou, jakýmsi schématem, které nesnese srovnání například s obrazem, je, nebo už dávno mělo být jen přežitkem.
Dokazuje, že i plakát dává umělci možnost plného a silného vyjádření,
jehož hodnotu nesnižuje ani základní jeho rys – služebnost… Jeho
výraz je raﬁnovaný, poučený na vrcholných uměleckých dílech současného moderního umění, ale právě proto i přirozený a prostý. Má
právě tak blízko k umění lidovému, ne ovšem k povrchnímu folklorismu, ale k samé jeho podstatě, k základním principům, z nichž vychází
lidové umění celého světa, a které tak snadno objevuje nezkažený
výtvarný cit dítěte.“
Flejšarova výstava představuje výběr z autorovy tvorby, jež je v archivu Terryho ponožek bohatě zastoupena. „Flejšar je jediným umělcem,
jehož pozůstalost po dohodě s rodinou spravujeme. Naše sbírka obsahuje vedle plakátů i originální návrhy, knižní ilustrace a další díla. Po
uložení a zaevidování sbírky jsme začali Flejšarovo dílo digitalizovat.
Výsledkem naší dokumentační činnosti je prozatím digitalizace více
než 500 plakátů. V následujících měsících bude pokračovat a měla
by v budoucnu vyústit do samostatných webových stránek,“ říká kurátor Terryho ponožek Pavel Rajčan. „V rámci výstavy začneme prodávat také duplicitní autorovy plakáty z naší sbírky. Případný prodej by
mohl pomoci v dalších pracích na digitalizaci a uspořádání sbírky,
které v tuto chvíli hradíme výhradně z našich prostředků a zcela bez
grantů,“ dodává Rajčan. Prozatím je možné autorovo dílo studovat na
webu Terryho ponožek. K výstavě byl v limitovaném nákladu vydán
60stránkový katalog.
• Josef Flejšar, nar. 28. 5. 1922 v Novém Bydžově, zemřel 17. 5. 2010
v Praze. Věnoval se užité graﬁce (plakát, knižní graﬁka, JVS), výstavnictví a monumentální tvorbě (návrhy goblénů a dekorativních panó,
sgraﬁtová malba a kresba). Byl členem Svazu českých výtvarných
umělců, Sdružení Bienále Brno a Alliance Graphique Internationale.
Studoval na Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze (1941–1943)
u prof. Jaroslava Bendy. Po osvobození republiky se vrátil na Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou (1945–1947) do ateliéru pro užitou a propagační graﬁku prof. Antonína Strnadela. Po absolutoriu vstupuje
do reklamního ateliéru Schlosser, později spolupracuje se skupinou
propagačních graﬁků v družstvu výtvarných umělců Tvar, která se
v 50. letech spojuje s reklamní skupinou Josefa Burjanka a Remo
(Reklama a móda) a vzniká družstvo Propagační tvorba. Patří k zakladatelům Skupiny průmyslových výtvarníků Umělecké besedy, nazývané Bilance podle výstav, které pořádali v letech 1958–1968.
Zabýval se plakátovou tvorbou, věnoval se knižním úpravám a ilustracím. Vytvořil více než 400 návrhů plakátů, graﬁcky upravil 50 knih
a účastnil se více než 200 kolektivních výstav doma i v zahraničí.
Mnoho jeho plakátů získalo ocenění na mezinárodních soutěžích.
Dílo J. Flejšara je zastoupeno ve sbírkách předních světových galerií
a muzeí (MoMa New York, Muzeum of Modern Art Tokyo, The Royal
Gallery London ad.).
• Zlatá éra československého ﬁlmového plakátu XI, Josef Flejšar. Foyer kina Světozor, 27. 2.>20. 5. 14. Link do proﬁlu J. Flejšara: www.
terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/2465-ﬂejsar-josef



Plakáty k výstavám – Świerzy: Andrzej Pagowski, Cieślewicz:
Andrzej a Dominik Klimowski



Ilustrace Václava Johanuse z výstavy v Galerii Hrozen, Hroznová
22, Č. Budějovice, která byla otevřena do 30. 11. 13

Václav Johanus v Galerii Hrozen

Českobudějovická Galerie Hrozen uvedla v listopadu 2013 výstavu
graﬁka Václava Johanuse ORIGINÁLY / GRAFIKA / ILUSTRACE.
Výstava byla průřezem prací z posledních dvou let; představeny byly
nejnovější originály (tempera a akryl), graﬁka a ilustrace.
• Kontakty: T 386 353 711; 724 486 911; studio.hrozen@o2active.cz

Waldemar Świerzy vzpomenut výstavou ve Varšavě

Výstava připomínající plakátové dílo nedávno zesnulého čestného
člena SBB (viz str. 15) „Waldemar Świerzy Plakaty“ byla otevřená
16. 1.>20. 3. 14 v Relaks Cafe Warszawa PL. Lednové vernisáže se
zúčastnila také vdova Magda Świerzy. Info viz: https://www.facebook.
com/events/524227887690555/?context=create&ref_dashboard_
ﬁlter=calendar; www.theartofposter.com/; www.pinterest.com/pospag/
poster-poland-swierzy/; https://delicious.com/pospag/swierzy

Výstava Romana Cieślewicze v Sopotech PL

Výstavu čestného člena SBB „Roman Cieślewicz / Legenda polskiego plakatu. Dzielo i postać“ (Legenda polského plakátu. Dílo a osobnost) ze sbírek Muzea Narodowego w Poznaniu PL uspořádala Panstwowa Galeria Sztuki, www.pgs.pl/, Sopot PL, 14. 11. 13>12. 1. 14.
• Roman Cieślewicz patří k úzkému kruhu opravdových legend polského plakátu, umělců, kteří vytvořili „polskou školu plakátu“ a zřetelně
v ní otiskli svoji osobnost, ale nejen to... Hrál také velmi důležitou roli
v utváření vizuálního světa 2. poloviny 20. století v Evropě a na celém světě. Přesně polovinu z 66 let svého života strávil v Polsku, druhou polovinu ve Francii. Poté co se usadil v Paříži, dychtivě vstřebává
nejnovější trendy v umění a představuje své vlastní návrhy nového vizuálního vnímání. Jeho práce z polského období byly emocionální
a zakořeněné v silné romantické tradici polského umění, jako tomu
bylo u všech mistrů „polské školy“. Pařížské období se rovněž vyznačovalo vysokou emocionalitou, ale bylo založené na zdrojích, které
byly více racionální a střídmé ve svých výrazových prostředcích, a to
především na ruském konstruktivismu a Bauhausu. Zejména byl fascinován konstruktivismem a nasbíral značné množství knih na toto
téma. To bylo jeho inspirací pro racionalizování zakázek v oblasti redakčního umění, další velké oblasti své činnosti. Poté co převzal jako
umělecký redaktor časopis „Elle“, zavedl nové zásady layoutu, které
byly skutečně inovativní a změnily vzhled oblíbeného časopisu.
Cieślewicz nebyl jen graﬁkem, ale také tvořil na pokraji dvou řemeslných disciplín – graﬁky a fotokoláže. Obě metody jsou vzájemně propojeny v jeho pracích. Byl to mimořádně citlivý pozorovatel. V každodenním životě si všímal vizuálních prvků, které unikaly vnímání jiných.
Jeho citlivost mu umožnila v jeho fotokolážích mix velmi vzdálených
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podkladů (jako reprodukcí starých obrazů, dobových fotograﬁí z reklamy či fragmentů erotických časopisů...), svobodně a inteligentně. Virtuozita jeho tvorby byla provázena humorem čistě vizuálního původu.
Cieślewicz byl velmi vysoce oceňován mladými francouzskými graﬁky, kteří tehdy radikálně transformovali obraz francouzské graﬁky.
Kdokoliv navštívil jejich studia, tak tam vždy visely společné fotograﬁe
s Cieślewiczem. Byl také jako první graﬁk-designér poctěn prezentací
svých prací v prostoru hlavní výstavní síně Pompidou Centre, dosud
vyhrazené pouze pro tzv. dílny umělců.
Galerie plakátu a designu v Národním muzeu v Poznani vlastní největší sbírku umělcových děl ze všech období jeho činnosti. Na výstavě v Národní galerii umění je prezentován výběr 130 prací (70 plakátů, 34 graﬁckých děl, 26 tisků), tak aby reprezentoval co nejširší
spektrum úspěchů R. Cieślewicze, a to spolu s portréty, které seznamují diváky s touto mimořádnou a významnou uměleckou osobností.
Zd z i s ł a w Schubert , kurátor výstavy

26. Bienále
v Brně

Bylo, nebylo...

(dokončení ze str. 1)
likviduje a skutečnost, že vše kryjete značkou BIENÁLE BRNO, je
mystiﬁkace návštěvníka. Ukryli
jste v expozici Rolls Royce z papíru slepeného Trabanta a říkáte mu
koncept a studentský design.
V dresu Komety Brno pošlete na
led hicpartu, která se učí bruslit,
a abych zůstal u sportu, bylo by
kukátkem vaší pokřivené logiky
jedině správné poslat na olympiádu výběr základních a středních
škol. I když tam alespoň každý
začínající sportsman pracuje na své kondici sice pod dohledem rodičů,
trenéra, výživáře, fyzioterapeuta, ale výkon je pouze jeho.
Vytvořili jste totiž prostor pro exhibování učitelů a jejich milců oblíbenců. Jaký čekáte efekt? Léta jsme se účastnili mezinárodního projektu
„Svoboda zvířat“. Vždy po vyhlášení výsledků a zveřejnění vítězných
prací nastala demoralizace studentů. Odpovídal jsem na otázky, proč
vyhrála taková hrůza, ti odvážnější mne vinili, že je učím kraviny. Dali
jste také klacek do rukou byrokratů odborů školství, aby vlastním neodborným líbí nelíbí posuzovali kvalitu škol samotných.
Volně se posunu k vámi tak milovaným studentům. Akce mládí vpřed
tu už jednou byla. Ale kam se na bolševika hrabeme. Říkáte: „Ty, miláčku študente, pojď. My tě milujeme. Všechno pro tebe uděláme! (máme na to fondy).“ Ledva dostuduješ, táhni. Už nám nejsi k ničemu. Ve
dvaceti třech letech je pro vás onen absolvent, který postává ve frontě
na Úřadu práce, už pouhý profesionál a dveře mezinárodního klání
mu se zdviženým prostředníčkem zabouchnete před nosem. Že nebude mít ani na vstupné kdysi slavné přehlídky, už vás očividně netrápí.
Bienále Brno vzniklo s jasným záměrem a celá léta jeho značka byla
pro kolegy graﬁky jasným signálem k účasti na prestižní degustaci
profesionální práce. Jsem přesvědčený, že nemáte právo zneužít tuto
značku, která padesát let představovala nejvyšší kvalitu, k prezentaci
školních úloh. Založte si vlastní přehlídku a vraťte to, co jste zničili.
Zazvonil zvonec a Bienále Brno je konec? Takhle ale přece žádná
pohádka nekončí.
J. S.

Bienále Brno skončilo

I tak by se dala nazvat současná situace, na kterou reaguje výše uvedený příspěvek Jiřího Světlíka. Postupně poslední desetiletí nazrávala a vyvrcholila letošním plánovaným 26. ročníkem, který mění kdysi
vrcholnou světovou otevřenou soutěž graﬁckého designu ve studentskou výstavu. V přirovnání k sportovní terminologii, jak vtipně J. S.
připomíná, to znamená, že původní „Olympiáda“ byla v posledním
období už jen úzce zaměřeným šampionátem vyvolených směrů
a letos se z ní stává dokonce dorostenecká liga...
Podle ředitele Moravské galerie v Brně Jana Presse zmíněný letošní
„studentský“ exces by nemusel mít trvalou platnost, příště prý může
být zase Bienále pojímané jinak. To ovšem nic nemění na tom, že
právě v jubilejním roce 50. výročí (1. Bienále se konalo v roce 1964)
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dochází k něčemu, co popírá většinu toho, co ve světě graﬁckého designu Bienále Brno znamenalo, co od počátku prosazovalo a co si
ještě ze setrvačnosti někteří kolegové graﬁčtí designéři ve světě myslí, že Bienále Brno představuje. Bohužel ale kredit Bienále Brno není
nekonečně neotřesitelný.
Malým pozitivem následujícího ročníku Bienále bude snad alespoň to,
že podle slov Jana Presse se Bienále navrátí k tomu, co se vždy (až
na posledních cca 15 let) snažilo znamenat v obraze města Brna a co
bylo také jedním z jeho cílů – totiž zapojit město Brno do Bienále
a přijmout do svého OFF programu různé akce ve městě, které s graﬁkou mají tak či onak co do činění. Bohužel ale, podíváte-li se dnes
například do mnohých kalendářů a prospektů kulturních akcí, které
město Brno propaguje na rok 2014, Bienále, které dříve nechybělo,
tam už většinou nenaleznete...
Sdružení Bienále Brno přese vše výše řečené nemíní vyvolávat takové kontroverze, jakou by byla např. mezinárodní akce k podpoře
a záchraně hodnot profesionálního Bienále (i když podněty a to i ze
zahraničí na toto téma přišly). Přinášíme níže alespoň několik spontánních ohlasů našich členů, přetiskujeme i otevřený dopis pedagoga J. S., který napsal počátkem prosince 2013. Poslední více než desetileté období nás v SBB přesvědčilo, že jakákoliv byť oprávněná
kritika je organizátory Bienále blahosklonně přehlížena nebo demagogickými argumenty napadána (viz např. reakce bývalého ředitele
MG Marka Pokorného v Mladé frontě Dnes na rozhovor zakladatele
Bienále Jana Rajlicha st. „Bienále jde dnes poněkud šejdrem“, říjen
2008). A protože u nás neexistuje na tomto poli fundovaná kritika,
nelze se dovolat objektivního úsudku, „svobodná média“ většinou a
to nejen ve výtvarné oblasti pouze papouškují, co je jim institucemi
předkládáno jako tiskové zprávy...
Z tiskové zprávy Moravské galerie jsme si tak přečetli, že „Mezinárodní přehlídka Bienále Brno bude zcela nově otevřena všem pracím
vytvořeným v rámci škol a oproti minulým ročníkům ponechá stranou
tvorbu profesionálů“. Má jít o školní práce (max. 7 děl vytvořených
od 1. 1. 10, uzávěrka > 31. 1. 14) bez rozlišení kategorií. Určitý posun proti minulému také velmi kritizovanému ročníku BB je, že v podmínkách účasti byly alespoň uvažované „okruhy“ exponátů vyjmenovány (plakáty, knihy a katalogy, časopisy, noviny, vizuální styl, písmo,
obalový design...). Studentům mají být uděleny stejné ceny, tak jako
tomu bylo na bývalých otevřených BB (Grand Prix apod.), což je nejen zavádějící, ale podle četných ohlasů profesionálů i diskriminující...
Organizátoři začátkem února sdělili, že do „Mezinárodní přehlídky:
Studentské práce“ obdrželi celkem 2 817 prací od 1 150 autorů z 54
zemí, které posoudí (v podmínkách nezveřejněná) výběrová porota
17. a 18. 3. 14 v prostorách Moravské galerie v Brně. Vedle soutěžní
výstavy bude na programu tradiční výstava laureátů Grand Prix, tentokráte z uplynulých 2 ročníků: Cornel Windlin (2010) a Mevis & Van
Deursen (2012), výstava pedagoga Rostislava Vaňka, výstava Billboard Show aj. Mezinárodní sympozium (20.>22. 6. 14) má představit
designéry spojené s výchovou a vzděláváním. Nově je zaveden OFF
program Bienále, do kterého mají být zařazeny různé graﬁcké akce v
Brně a okolí... 26. mezinárodní bienále graﬁckého designu Brno, Graﬁcký design, vzdělávání & školy bude v Moravské galerii otevřeno 19.
6.> 26. 10. 14; www.bienalebrno.org

OTEVŘENÝ DOPIS KOLEGŮM VÝTVARNÍKŮM,
UČITELŮM GRAFICKÉHO DESIGNU

Vážení kolegové,
dnes jsem otevřel poštu, ústa a nevěřil vlastním očím. Bienále Brno
se rozhodnutím Moravské galerie mění na výhradně a pouze přehlídku školních prací.
Léta trvající fascinace a preferování studentské graﬁcké práce ze
strany státní správy i klientů dehonestuje nás – profesionály a systematicky likviduje naší branži. Pod oprášeným transparentem MLÁDÍ
VPŘED se ukrývá houf krokodýlů, kteří si studenty berou jen jako bederní roušku, která kryje jejich vykutálenost. Ohánějíce se zájmem o
studenty zneužívají státní i dotační ﬁnance, které by posloužily daleko
víc, kdyby se objevily v rozpočtech škol.
Mezinárodní přehlídka Bienále Brno sloužila nám kantorům i jako
velmi důležitá učební pomůcka. Byla to unikátní možnost ukázat
studentům práci profesionálů z celého světa.
Sami dobře víte, že školní úkoly jsou trénink. I nejlepší práce v sobě
nesou určitou část intervence vyučujícího. Vždy to tak bylo a je to
správné. Za to jsme přeci tak dobře placeni. Nahradit školními pracemi festival současné světové profesionální tvorby je zoufalý a neodpustitelný omyl.
Žádám vás proto, milí kolegové, o veřejný a hlasitý nesouhlas. Chráníme tím nejen naši profesi, ale hlavně naše studenty. Ti totiž v den

absolvování školy ztrácejí možnost se Bienále Brno účastnit, jelikož
z pohledu pořadatele jsou již profesionály. Účastnit se tak budou
moci maximálně dvou nebo tří ročníků, což v jejich profesním
životě představuje 4–6 let. Zbývajících padesát let své práce už na
Bienále Brno ukázat nemohou. Považuji to za diskriminaci a jsem
přesvědčený, že je naší povinností tomu zabránit.
S úctou Jiří Světlík

Vybráno z ohlasů dalších členů SBB:
 Koncepce Bienále jako akce pro studenty mi přijde jako pitomost,

protože už nepůjde o profesionální design, ale o práce výrazně ovlivněné korekturami a konzultacemi vedoucích jednotlivých ateliérů,
a jestli se v soutěži něco projeví, pak jedině to, jak mizerní graﬁci mohou také učit – jaké hrůzy někteří z nás mohou považovat za kvalitní
graﬁku. Kromě toho nejeden kantor pojme přehlídku jako osobní satisfakci.  Vedení MG můžu jen vzkázat, že pokud dosud něco jen
málo, tak tohle se jim nepovedlo hodně.  Považoval bych za smysluplný krok, kdyby vedoucí ateliérů graﬁckého designu (SŠ i VŠ) účast
na bienále z důvodu solidarity k těm, kteří to štěstí učit nemají, bojkotovali.  Zásadní vzkaz pro strůjce tohoto nápadu: považuji jej za
profesionální rasismus.  Jde o totéž jako v celé společnosti: jak
z veřejných prostředků urvat co nejvíce pro sebe a svoje výhody nikoli
za „svoje“. Navíc mám z vizuálu dojem, že jsem to už někde viděl,
nejspíše na některém z předchozích ročníků právě jako součást tehdy doprovodné výstavy škol.  Otázkou zůstává, zda se má taková
akce konat za peníze rezortu Ministerstva kultury, kde se utratí peníze
pro podporu profesionální sféry a nalijí se tak do sféry Ministerstva
školství?!?  Mám z toho pocit, že je to cílevědomě a už delší dobu
připravovaný tunel, jehož ústí zřejmě bylo tímto ročníkem dosaženo.
 Nebude to jen aktivita MG, která to jistě měla prokonzultované
s pedagogy vysokých škol, zvláště pak některými.  Příští bienále
doporučuji tedy jako Bienále pro starší 65 let, nebo Bienále mužů či žen.

Zprávy z ČR a SR
Výstavy

Kubánské plakáty v Galerii Mánesova 54 v Praze

Pan Fermin Gabriel Quiñones Sanchez, chargé d’affaires a.i. Kubánské republiky (na 1. obr. vlevo) nad výstavou nejen převzal záštitu,
ale také ji zahájil a při té příležitosti se se svým doprovodem setkali
i s několika členy Společnosti česko-kubánského přátelství a jeho předsedkyní, kontroverzní poslankyní Martou Semelovou. Dosti početná
skupina návštěvníků vernisáže se dobře bavila při podávaném mojitu,
cuba libre a hlavně kubánských rytmech...
Svůj prostor dostávají plakáty ze 60. a 70. let minulého století. Mezi
šestatřiceti kusy najdou ﬁlmoví fajnšmekři třeba i reklamu na slavné
kubánské drama o manželství Portrét Terezy Pastora Vegy. Většinu
z vystavovaných děl ale české publikum uvidí vůbec poprvé. Pocházejí ze soukromé sbírky bývalých československých kubánských
spolupracovníků.
Služební cesty Čechoslováků na Kubu byly v dobách socialismu
běžné a díky jedné takové návštěvě ostrova se do Prahy unikátní
plakáty dostaly, ačkoliv o nich následujících čtyřicet let nikdo nevěděl.
„Dcera jednoho z odborníků se poznala s uměleckou vrstvou Kubánců,
kteří vytvářeli tyto plakáty, začala je sbírat a uchovala si je až do dnešních dnů,“ osvětlil situaci spoluorganizátor expozice Jiří Jaskmanický
(na 3. obr. v pozadí vlevo).
Info: www.manesova54.cz/vystavy/55-kubansky-ﬁlmovy-plakat/;
Krátká reportáž z vernisáže http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/262603-kubanskym-ﬁlmovym-plakatum-vevodi-pestrost-a-exotika/

Typograﬁa a dizajn písma na Slovensku
Začalo to Cyrilom a Metodom

Výpravná výstava je príspevkom k oslavám 1150. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda a ich prínosu pre našu kultúru. Je výnimočnou príležitosťou oceniť bohatstvo našej tradície kreatívneho použitia a tvorby písma, uvedomiť si dlhú cestu od príchodu vierozvestcov až k dnešnej povinnosti rozvíjať túto tradíciu na odbornej úrovni.
Výstava predstavuje dizajn písma a tvorivé využitie písma – typograﬁu
na Slovensku v historickej perspektíve s dôrazom na 20. stor. a súčasnosť. Široká verejnosť bude mať možnosť v unikátnej prezentácii
takmer 90 autorov a autoriek spoznať fenomén písma v jeho rozmanitých formálnych a funkčných aspektoch, sledovať historické štýlové
premeny typograﬁe, prínos jednotlivých autorov k rozvoju odboru a uvi-



12. 2. na vernisáži Kubánského plakátu v Galerii Mánesova 54
fotografoval Karel Aubrecht; výstava je otevřena do 22. 3. 14

dieť problematiku tvorby písma zblízka. Predovšetkým však dokumentuje nenahraditeľnú úlohu písma ako nástroja kultúrnej a subkultúrnej
výmeny informácií, národného pamäťového média, ale aj ako prostriedku autentickej umeleckej výpovede. Autormi koncepcie a organizátormi sú členovia Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbornej spolupráci s Ľubomírom Longauerom, etablovaným výskumníkom dejín graf. dizajnu na Slovensku.
Autori výberu diel Ľ. Longauer, Palo Bálik a realizátori výstavy Pavel
Choma a kolektív zvolili rôzne formy prezentácie bohatého materiálu,
ktorý táto téma poskytuje. Súčasťou výstavy sú ukážky typograﬁckej
práce výtvarníkov staršej a strednej generácie predstavené prostredníctvom exkluzívnych autorských výberov vo forme originálov a reprodukcií. Odvíjajú sa od počiatkov modernej tvorby písma v diele
Martina Benku, ktorý sa o tvorbu písma začal intenzívne zaujímať pri
práci na ilustráciách životopisov Cyrila a Metoda na začiatku 30. rokov 20. stor. Výber prezentuje 63 autorov, ktorých dielo významným
spôsobom pracuje s písmom a typograﬁou. Ide o autorov – klasikov
slovenskej výtvarnej kultúry – M. Galanda, K. Ondreička, J. Vlček,
E. Makovický, V. Hložník, aj o autorov dodnes aktívnych v oblasti graf.
dizajnu – M. Veselý, Ľ. Krátky, P. Blažo, P. Ďurík, V. Rostoka. Písma
vytvorené od začiatku 90. rokov 20. stor. mladšími autormi sú prezentované formou atraktívnej interaktívnej inštalácie a prostredníctvom
tlačí autorských písiem konfrontovaných v špeciálnom prezentačnom
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Organizátori

Slovenské centrum dizajnu
a Vysoká škola výtvarných umení
Vás srdečne pozývajú na výstavu

Výstavný a informačný
bod SCD SATELIT, Hurbanove kasárne,
Kollárovo nám. 10, Bratislava

TYPOGRAFIA A DIZAJN PÍSMA
NA SLOVENSKU

Otvorené denne okrem pondelka
od 13.00 do 18.00 hod.
Vstup voľný

19. 12. 2013 — 2. 2. 2014
Podpora

Otvorenie výstavy:
18. 12. 2013 o 18.00
Koncepcia a kurátori výstavy:
Ľubomír Longauer
a členovia Katedry vizuálnej
komunikácie VŠVU

www.sdc.sk

www.vsvu.sk

Mediálni partneri

systéme Typokabinet. Experimentálnu polohu tvorby a práce s písmom na výstave reprezentujú priestorové realizácie a multimediálne
inštalácie dizajnérov, ktorí tvoria na hrane disciplín – J. Šicko, O. Gavalda, J. Sukop, M. Lelovský. Viaceré originálne diela pochádzajú zo
zbierok Slovenského centra dizajnu, medzi ktoré po skončení výstavy pribudne celý výstavný súbor. Súčasťou projektu je aj vznikajúca
výpravná publikácia.
• Vystavujúci autori: Martin Benka – Andrej Kováčik – Jaroslav Vodrážka
– Alexander Giwisch – Mikuláš Galanda – Karol Ondreička – Karol
Jaroň – Josef Rybák – Josef Vlček – Ľudovít Fulla – Zdeněk Rossmann
– Emil Makovický – Ivan Kovačevič – Jozef Cincík – Ladislav Csáder
– Štefan Bednár – Viliam Weisskopf – Juraj Stanko – Jozef Chovan
– Dušan Šulc – Rudolf Fabry – Rudolf Altrichter – Vincent Hložník –
Ernest Zmeták – Viliam Chmel – Alojz Riškovič – Čestmír Pechr – Marián Čunderlík – Emil Bačík – Juraj Linzboth – Miloš Urbásek – Miroslav Cipár – Juraj Deák – Milan Veselý – Jan Meisner – Zoltán Salamon – Ivan Štěpán – Karol Rosmány – Robert Brož – Ľubomír Krátky – Marián Vanek – Pavol Blažo – Ivan Popovič – Igor Imro – Dušan
Junek – Jozef Habodász – Juraj Žilinčár – Dezider Tóth – Peter Ďurík
– Vladislav Rostoka – Jozef Dóka ml. – Svetozár Mydlo – Pavel
Choma – Ľubomír Longauer – Eva Kovačevičová-Fudala – Zuzana
Chmelová – Stanislav Stankoci – Pavol Rozložník – Milan Machajdík
– Ivan Bílý – Ján Novosedliak – Milan Mikula – Julo Nagy – Andrej
Krátky – Peter Biľak – Martin Šútovec – Emil Drličiak – Johanna Biľak-Balušíková – Daniel Markovič – Miloš Vida – Ondrej Jób – Ján Filípek
– Michal Tornyai – Samuel Čarnoký – Marek Chmiel – Matúš Lelovský
– Karol Prudil – Andrej Dieneš – Slávka Pauliková – David Chmela –
Pavol Snoha – Vojtech Ruman – Martin Kahan – Jitka Porubová – Ján
Šicko a Roman Mackovič – Juraj Sukop – Ondrej Gavalda – Palo Bálik.
• Koncepcia a kurátori výstavy: Ľ. Longauer a členovia Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, realizácia výstavy a spolupráca: P. Choma,
Emil Drličiak, Marcel Benčík, Michal Tornayi, Ján Šicko, Mária Rišková,
Roman Mackovič, Matúš Lelovský, Ondrej Gavalda, Juraj Blaško, Juraj Sukop, Soňa Trubíniová, organizátori: Slovenské centrum dizajnu,
Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU /www.sdc.sk, www.vsvu.sk, realizované s ﬁnančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Europapier, Skupina 29.
• Kontakt: Satelit, Výstavný a informačný bod SCD, Hurbanove kasárne,
Kollárovo n., Bratislava SK, 19. 12. 13>2. 2. 14,; kontakt: Mária Hriešik
Nepšinská: +421 918 110 247, maria.nepsinska@scd.sk; satelit@scd.sk

získal podporu veřejnosti. Sloužily k tomu postupy a nástroje vyvinuté
v reklamě, které démonizovaly nepřítele, vyzývaly k podpoře válečného úsilí nákupem státních obligací, k šetření potravin a jiných materiálních zdrojů, k podpoře vojáků a jejich rodin, nebo k dobrovolnému
narukování,“ vysvětluje kurátor výstavy Jaroslav Anděl.
Další navazující oddíly výstavy, jimiž jsou Revoluce a válečný komunismus (1917–1923), Společnost mezi válkami (1918–1939), Rozvoj
totalitních režimů (1929–1939) a 2. světová válka (1939–1945), zahrnují plakáty reagující na vlnu revolucí na konci první války, politické,
sociální, kulturní a etnické rozpory podmíněné modernizací a zmasověním společnosti, upevňování totalitních režimů či vlasteneckou
a spojeneckou válečnou propagandu.
Následující období Osvobození a studená válka (1945–1991) charakterizuje soutěž mezi západním a východním táborem, jejichž plakáty
sdílely stejná témata, např: armáda, technický pokrok, sport, boj o vliv
v rozvojových zemích či dodržování lidských práv. Plakáty ze sekce
Kolaps komunismu (1989–1991) pak idealizují návrat do ztraceného
domova odcizeného vnějším „režimem“.
Pád Berlínské zdi zahájil nejen éru sjednocené Evropy, ale také nastartoval globalizaci ekonomiky umocněnou rozvojem digitálních
technologií. Plakáty v další kapitole nazvané Transformace a globalizace (1989–2001) reagují nejen na novou svobodu, kterou konec
studené války a technologické a ekonomické trendy nabídly různým
částem světa, ale i na nově vzniklé konﬂikty jako rozpad Jugoslávie
nebo genocidu ve Rwandě.
Jestliže 11. září vzbudilo celosvětovou vlnu sympatií, která se projevila i v plakátové tvorbě, války v Iráku a Afghánistánu naopak vyvolaly mnoho protestů a demonstrací, jejichž součástí byly i protiválečné
plakáty – obojí ilustruje kapitola Boj proti terorismu (2001–2008). Poslední sekce Krize a protesty (2008–2014) reﬂektuje mimo jiné kritický vztah veřejnosti k ekonomické a společenské krizi posledních let,
která vedla ke vzniku řady globálních protestních hnutí využívajících
médium plakátu ve spojení s internetem a jinými médii.
Výstava vznikla ve spolupráci s zahraničními i domácími odborníky
a sbírkami, zejména se sbírkou Ne boltai! Collection a MG v Brně.
J a r o s l a v A n d ě l , kurátor výstavy
• Centrum současného umění DOX, 14. 2.>19. 5. 2014
V rámci výstavy vystoupil s přednáškou „The poster as a tool of political and social activism“ známý izraelský graﬁk Yossi Lemel, 13. 3. 14.

Plakát v souboji ideologií 1914–2014

Válečná propaganda, střet ideologií totalitních režimů světových velmocí, ale i globální protestní hnutí posledních let nebo prezidentské
volby v Čechách. Tato a mnohá další témata představuje výstava politického plakátu v Centru současného umění DOX s názvem Plakát
v souboji ideologií 1914–2014. Výstava se na několika stovkách exponátů zapůjčených z českých i světových sbírek snaží ukázat součinnost média propagandy s poselstvím dominantních ideologií
v průběhu posledních sta let.
Výstava odkazuje ke známému výroku „the medium is the message“
(médium je poselstvím), který se poprvé objevil v knize Marshalla
McLuhana Understanding Media (1964). Je členěna podle historického hlediska do deseti sekcí, které zahajuje období 1. světové války,
kdy plakát pro politická a ideologická sdělení poprvé začal masově
používat stát.
„Plakát jako nástroj propagandy má svůj počátek právě v první
světové válce, kdy stát začal používat toto médium, aby pro válku
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Vernisáž „Plakátu v souboji ideologií 1914–2014“ v Centru současného umění DOX v Praze 13. 2. 14, foto DOX

GenoType v Armaturce, v prostoru pro design

15. 1. 14 byla úvodním slovem autorky projektu Judyty Marczewské
za přítomnosti zástupců podporujících institucí (Institut designu Kielce
Mykhalo Bokotey PL, Castle Hill Janusz Knap a Asociace užité graﬁky a graf. designu a Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n. L. Karel
Míšek) zahájena výstava GenoType, O příběhu litery „G“.
Proč písmeno „G“? „G“ jako genotyp nebo, jinými slovy, linie, původ,
geny každého jednotlivce. Každá litera s vlastním původem vznikla
ve speciﬁckých kulturních podmínkách. Navíc architektura každého
písmena byla vytvořena v určitém období. / Jsme si toho vědomi? Kde
a jak ho vidíme a vnímáme? Ve veřejném prostoru nebo v tištěném
slově? Uvědomujeme si celý dlouhý proces tvorby nebo jen jeden
určitý vizuální styl písmena? / Vizuální komunikace je v mnoha zemích
stále nedoceněnou oblastí, i když jsou její nástroje veřejně přístupné
a využívané. Veřejný prostor (nejen) v polských městech je v současnosti v informačním chaosu, prochází narušováním své jednoty.
J u d y t a Marczewska (Institut designu Kielce, 2013)
Výstava je součástí celistvého projektu o příběhu forem v průběhu
historie a o nacházení nového způsobu zacházení s graﬁckým designem. Litery v trojrozměrných dimenzích posouvají jeho vnímání. Objekty, jež si zachovávají preciznost graﬁckého designu, svou instalací
v prostoru vyjadřují naléhavost vzájemné komunikace a překračování
hranic oboru cestou experimentu.
Výstava zabývající se proměnou osobních vztahů člověka a společnosti k písmu v průběhu historie poukazuje na významnost socio-kulturních otázek v daném čase a místě. Reﬂexí daných období ve společnosti dochází k balancování nad současností a uvědomění si sounáležitosti s naším evropským prostředím.

Školy – mladí designéři
Soutěže

Výsledky Národní ceny za studentský design 2013

Vítězem se stal Pavel Coufalík z Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za autorskou knihu Zlín! (Viz obrázky
níže.) 12. 11. 13. P. Coufalík tak získal i 20 000 Kč od nadačního fondu JUDr. Martina Růžičky, cenu generální ředitelky Českých center
(pobyt v některém z Českých center v zahraničí), luxusní hodinky
Prim ﬁrmy ELTON hodinářská, produkty Tescoma a IKEA ČR a dvoutýdenní zápůjčku elektromobilu Smart Electric Drive od ﬁrmy E.ON. A
samozřejmě si také odnesl symbol soutěže!

Geno Type
Cílem projektu je propojení designu a kultury v oblasti mezinárodního
dědictví. Je výsledkem mezioborové diskuse graﬁckých designérů, historiků, teoretiků, technologů, zástupců ﬁrem na téma aplikace historického stylu písma v designu nebo použitelnost litery ve výrobě.
Výstavní projekt GenoType J. Marczewské je putovní, vznikl v červnu
2013 v Institutu designu v Kielcích, poté byl prezentován na Dnech
designu Gdyně v Pomořansku. Po Ústí n. L. se v průběhu r. 2014 objeví v Paláci umění v Krakově a na Festivalu designu v Londýně.
• GenoType, autorka projektu, kurátorka: J. Marczewska, garant: Karel Míšek, kurátorka: Tereza Nováková. Místo: Pro design, Armaturka, Ústí n. L., 16. 1.>28. 2. 14. Součástí výstavy byly i workshopy „TypoScrrable” a „Plate Graphic” 16. 1. 14 s Joannou Kurkiewiczovou;
www.armaturka-usti.cz/

9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014

8. 10.>16. 11. 14 proběhne v Plzni 9. ročník Mezinár. bienále kresby.
Podmínky účasti se nezměnily: 1) Přijímány jsou kresby jednobarevné;
2) maximální formát (podložky) 100×70 cm; 3) poslat je možno max.
5 kreseb vytvořených po r. 2010; 4) účastnický poplatek 500 Kč. Uzávěrka je 31. 5. 14. Přihlášky zasílejte spolu s kresbami a dokladem
o zaplacení poplatku na A: Bienále kresby Plzeň, Tylova 2929/59,
301 00 Plzeň. Přihlášky a další info viz: www.bienale-plzen.cz

Výstava Mezinárodní bienále kresby Plzeň v Martine

Pod názvom „KRESBA / výber najúspešnejších slovenských a zahraničných autorov na Bienále kresby Plzeň“ pripravila kurátorka Dana
Doricová výstavu v Turčianskej galérii v Martine SK, 13. 3.>4. 5. 14.

Stručně

KOBOBOOK / křest knihy

Nakladatelství VUTIUM Vysokého učení technického v Brně a přátelé
Karla Kobosila a designu připravili publikaci KOBOBOOK k 1. výročí
odchodu designéra K. Kobosila do designérského nebe. Kniha byla
slavnostně uvedena do světa 28. 11. 13 ve dvoraně Centra VUT v Brně.

Ocenění Excelentní studentský design 2013 získali Martin Beinhauer,
Petr Duba a Martina Žílová z Vysoké školy uměleckoprům. v Praze
a Věra Kunhartová a Lucie Smyslová z Fakulty umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n./L. Získali produkty ﬁrmy Tescoma
a IKEA ČR a symbol ocenění. Nositeli ocenění Dobrý studentský
design 2013 jsou Eliška Beránková z Vyšší odborné školy graﬁcké
v Jihlavě, Ondrej Jankových ze Školy úžitkového výtvarnictva Josefa
Vydru v Bratislavě a Kristína Kollárovicsová z VŠVU v Bratislavě, Sergej Kuckir a Barbora Šimková z FUD UJEP v Ústí n. L., Adéla Doušová, Václav Mlynář, Jakub Pollág a Antonín Šimon z VŠUP v Praze,
Maria Nina Václavková z Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a Vojtěch Žák z FMK UTB ve Zlíně. Vedle symbolu
nakousnuté placičky získali i produkty ﬁrmy Tescoma a IKEA ČR.
Zvláštní ceny udělili studentům děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy: Cenu Exit Design, kterou uděluje děkan FUD UJEP v Ústí n./L. doc. Mgr. Michal Koleček,
Ph.D. (30 000 Kč), získala Kristína Kollárovicsová z VŠVU v Bratislavě, ceny Fakulty umění a designu ZČU v Plzni představují odměny
ve výši 10 000 Kč, 7 000 Kč a 3 000 Kč – získali je Maria Nina Václavková z Fakulty umění a designu ZČU v Plzni, Denisa Kanderová z Fakulty stavební VUT v Brně a Pavel Průša z Vyšší odborné školy graﬁcké a Střední průmysl. školy graﬁcké v Praze. Cenu ředitele Ústavu
konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně prof. Ing. Martina Hartla, Ph.D., ve výši 10 000 Kč si odnesl Hynek Svatoš z Odbo-
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ru průmyslového designu FSI VUT v Brně. Letos byla nově udělena
cena děkanky FMK UTB Zlín doc. MgA. Jany Janíkové, ArtD., ve výši
5 000 Kč. Odnesla si ji Linda Vránová z Fakulty architektury ČVUT
v Praze. Atraktivní cenu ve formě návštěvy milánského týdne designu
udělil hlavní partner soutěže ﬁrma Heineken Ondreji Jankových ze
Školy úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru v Bratislavě. Generální
ředitel NTM Bc. Karel Ksandr tradičně uděluje Cenu Národního technického muzea (což představuje odkoupení vybraného exponátu do
muzejních sbírek ve výši 10 000 Kč). Získal ji Martin Beinhauer z VŠUP
v Praze. Ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze PhDr. Helena Koenigsmarková udělila cenu Nastassii Aleinikavě z VŠUP v Praze
(odkoupení exponátu do muzejních sbírek ve výši 10 000 Kč). Cenu
ve výši 5 000 Kč uděluje také Společnost přátel UPM. Tentokrát si ji
odnesla Denisa Kanderová z FAST VUT v Brně. Další profesionální
ocenění získal Martin Beinhauer z VŠUP v Praze od Unie profesionálních designérů ČR, brněnská designérská ﬁrma Finezza Design ocenila Martina Foreta z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Časopis
Architekt ocenil práce Lucie Smyslové z FUD UJEP v Ústí n. L. a Barbory Vinařové a Lucie Valerové z VŠUP v Praze. Cenu novinářů si
odnesla Věra Kunhartová z FUD UJEP v Ústí n. L. Cena představuje
parafrázi na symbol soutěže – bábovičku. I letos to byla bábovka
čokoládová a poctivě upečená z klasického těsta!
Významnými partnery soutěže byly ﬁrma mmCité, která nabídla své
sídlo v Bílovicích Design Cabinetu CZ k zasedání národní poroty
a k prezentaci nominovaných prací, společnost Heineken, která významně ﬁnančně podpořila letošní ročník Národní ceny za studentský design i zaštítila slavnostní vyhlášení a především následnou afterparty. Společnost ČSOB prostřednictvím prostoru Era svět se stala hlavním partnerem výstavy. V Era světě na Jungmannově náměstí
se veřejnosti představily na výstavě „Nový (z)boží! 2013“ všechny
oceněné práce (4. 11.>4. 12. 13).
Le n k a Žižková (redakčně upraveno)

Electrolux Design Lab 2014 – nápady pro zdravý domov

Electrolux Design Lab je celosvětovou soutěží pro kreativní studenty
designu z celého světa (včetně těch, kteří promovali v r. 2013). V letošním ročníku se soutěž zaměřuje na otázky zdraví a udržitelnosti
prostřednictvím tématu „Vytváříme zdravý domov“, jež zahrnuje podtémata: potěšení z vaření, péče o textilie a čištění vzduchu. Ceny pro
vítěze jsou jako každý rok, do hlasování se zapojuje prostřednictvím
internetu i veřejnost, ale hlavní roli hraje mezinárodní odborná porota.
1. cena 5 000 € a půlroční hrazená stáž v Electroluxu. Stáž probíhá
v jednom z deseti designových center, která má společnost Electrolux
po celém světě. 2. c. 3 000 €, 3. c. 2 000 €, Cena veřejnosti 1 000 €.
Nejlepší příspěvky budou v květnu umístěny na internet, čímž dostanou příležitost získat si celosvětový ohlas. Odborníci z Electroluxu
koncepty ohodnotí a poskytnou jejich autorům zpětnou vazbu. Základní
informace jsou na www.designcabinet.cz/soutez-electrolux-designlab-2014-hleda-napady-pro-zdravy-domov. Příspěvky do soutěže se
posílají 1. 3.>6. 4. 14. Webové stránky Design Lab: http://electroluxdesignlab.com/en/; facebook.com/ElectroluxAppliances

design.s – mezinárodní bienále studentského designu

První ročník bienále studentského designu přijímá přihlášky v elektronické podobě >30. 4. 14. Na organizaci se podílí Technické muzeum v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně a Technická univerzita v Liberci. Dle pořadatelů do produktového designu, na který je tato soutěžní akce zaměřena, spadá mj. i graﬁcký design. Podmínky a info viz www.design-s.eu; kontakt: Marek
Kozel, tajemník, bienále design.s 2014, TMB, Purkyňova 105, Brno
612 00; info@design-s.eu; www.technicalmuseum.cz

Plakátová soutěž „Kde domov můj?“

Do soutěže „Kde domov můj?“ zaslali studenti 138 plakátů z České
republiky, Rumunska a Velké Británie. Projekt zorganizovala Rada
pro mezinárodní vztahy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR v rámci Evropského roku občanů 2013. Vyhlášení výsledků
soutěže (a výstava vybraných prací) se uskutečnilo 13. 3. 14 v Centru současného umění DOX v Praze. Porota ve složení Jiřina Dienstbierová (RMV), Leoš Válka (DOX), Jaroslav Anděl (DOX), Andrea
Matušáková (Zastoupení Evropské komise v ČR), Martina Donátová
(graﬁčka), Tereza Melenová (graﬁčka) a Josef Vomáčka (publicista)
ocenila první tři místa bez udání pořadí: Naděžda Moyzesová; Karolína Petrů, obě Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše
Bati Zlín; Maxim Yanbekov, Fakulta umění a designu Západočeská
univerzita Plzeň; 4. m. Iva Boháčová, FUD ZČU Plzeň; 5. m. Barbora
Maxová, FUD Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. L.
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Z vernisáže „Kde domov můj“ 13. 3. 14 v DOXu, dole oceněný
autor Maxim Yanbekov; foto František Borovec a archiv RMV

Soutěž Mladý obal 2014 – Take away

Původně se pojem take away vztahoval na balení jídla z fast foodů.
Dnes už ale nejde jen o rychlý životní styl a nezdravé jídlo. Každý
výrobce či prodejce, který chce držet prst na tepu doby, nabízí zabalení výrobků také s sebou. Jak to udělat pěkně, originálně a zároveň
funkčně? Právě to je otázka pro účastníky letošního ročníku soutěže
Mladý obal. Soutěž je určena mladým designérům a je rozdělena do
dvou kategorií: první pro studenty vysokých, vyšších odborných škol
a mladé designéry do 30 let; druhá pro studenty středních škol. Vítěz
kategorie vysokých škol si odnese 30 000 Kč a jeden z vítězů bude
po vyhlášení vybrán ﬁrmou Model Obaly na 3týdenní honorovanou
stáž v jejím inovačním centru. Na ostatní oceněné potom čekají další
ﬁnanční odměny a věcné ceny od partnerů soutěže. Také v letošním
roce bude udělena zvláštní cena Slovenského centra dizajnu. Účastníci se registrují online, uzávěrka 14. 3. 14. Také v letošním roce
zůstává předsedou poroty obalový designér Jan Činčera. Výsledky
budou vyhlášeny na konci května 14. Info www.mlady-obal.cz

Laboratoř designu
Již sedmým rokem uvádí SBB rubriku „Laboratoř designu“, která vysokým i středním školám v ČR a SR nabízí možnost publikování prezentačních, rozborových a teoretických článků, případových studií apod.
pedagogů a studentů (zejména doktorského studia). Příspěvky v rozsahu cca jedné tiskové strany čtvrtletníku SBB (max. 3 str. RKP – tj.
do 7 000 znaků, vč. názvu článku, klíčových slov a anglické anotace;
v případě obrázků je třeba adekvátně zmenšit rozsah textu). Jednotný
poplatek 900 Kč za otištění prosíme poukázat na účet SBB u KB
Brno-město č. 79738621/0100. Články musí mít atributy vědeckého
článku: název v českém nebo slovenském jazyce a jeho překlad do
angličtiny, 5 klíčových slov, krátkou anotaci v anglickém jazyce; vlastní text v českém nebo slovenském jazyce; jména i s tituly: autorů, u doktorandů též jméno školitele, jméno recenzenta; obrazové přílohy v tiskovém formátu (.jpg, .pdf; 250 dpi, CMYK) s popisky a zdroji obrázků.
Formální i obsahová úprava by se měla řídit již zde uveřejněnými
články. Redakce SBB si vyhrazuje právo článek neotisknout.

Článek Laboratoře designu

Koláž písem / A typeface collage

Klíčová slova: koláž, písmo, vizuální komunikace, piktogramy, Wingdings, Rockwell


prvně vytvořeny pouze verzálky. Postupně byla sada rozšířena o 10
číslic a také o interpunkční a akcentové znaky.
Z krátkých nápisů, složených z jednotlivých písmen, můžeme vypozorovat jevy, které vznikají. Důležitý je vztah mezi obrázkovou a psanou
informací. Někdy se tyto informace v souladu doplňují (obr. 03), v některých případech je tomu právě naopak (obr. 04), občas je výsledek vizuálně zajímavý, ale informace spolu nijak nesouvisí (obr. 05). Některá
písmena získala díky přidané obrázkové informaci určitý charakter;
například kolážovaný znak N získal značný výraz negativity.

Annotation: Article proposes typeface that serves as a stop for the
viewer as he needs more time to decipher one information. Typeface
combines pictographic and textual elements and may give more than
just textual information.
Mnoho informací, které získáváme z okolního prostředí, vnímáme pomocí zraku. Zejména díky rostoucímu počtu přístrojů s obrazovkami
a velkému množství reklamy se jich v našem okolí objevuje stále více.
Lidé tak musí přijmout více údajů, často za kratší časový úsek. Komunikace tak postupně používá spíše vizuálních prostředků. Za pomoci
prezentací představujeme své nápady ostatním, posíláme obrázky,
používáme emotikony a všichni známe rčení: „Jeden obrázek vydá za
tisíc slov.“
Problém s příliš velkým objemem informací lze řešit vhodným návrhem
písma. Například Matthias Hillner z Royal College of Art v Londýně reaguje návrhem kinetických písem, která nám informace postupně
dávkují, tak abychom je všechny stihli přijmout. [1] Tímto se pak vizuální komunikace zpomaluje na předem určené tempo. Alexander Tibus z Německé univerzity v Káhiře naopak využívá v návrhu písma
lehkou optickou iluzi (obr. 01), která sníží čitelnost písma, musíte tak
nad jednou informací strávit delší dobu. [2]






Přístup zhoršení čitelnosti a zpomalení celého procesu jsem využil ve
svém návrhu. Záměrem bylo zhoršit čitelnost písma za pomoci vložené obrázkové informace. Kvůli horší čitelnosti bylo písmo ovšem předurčeno ke psaní pouze krátkých zpráv a nápisů. Po zvážení, zda navrhnout kompletně obrázkové písmo nebo využít existujících piktogramů, jsem se rozhodl pro metodu koláže.
K jejímu vytvoření jsem vybral dvě písma. Jako předlohu pro piktograﬁckou část jsem použil písmo Wingdings, které slouží zejména
pouze jako soubor klipartů pro použití v PC a je volně dostupné. Textové části jsou vytvořeny z egyptienky (Rockwell) v extra tučném řezu.
Písmo s velkými serify podporuje charakter písma pro krátké nápisy
a zprávy. Kombinace znaků obou sad byla z důvodu jednoduchosti
zvolena implicitně. Velké A v Rockwellu se tak kombinovalo se znakem Wingdings odpovídajícím stejnému stisknutí kláves. Vzhledem
k různorodosti obrázkového písma a z důvodu zachování alespoň minimální možnosti přečíst textovou informaci, musela být vytvořena
koláž pro každý znak zvlášť. První verze koláže (obr. 02) obsahovala
znaky pro latinku. Protože bylo písmo omezeno na krátké nápisy, byly


Čitelnost znaků písma je omezená a při čtení nápisů je nutno zapojit
představivost. Výsledné písmo tak komunikuje se čtenářem výrazně
nižší rychlostí, avšak z důvodu přidané obrázkové části je obsah
nápisu někdy spíše méně srozumitelný. Celková použitelnost písma
v praxi je diskutabilní a omezila by se zřejmě na jednotlivé případy.
Vhodnější než univerzální písmo se tak jeví způsob skládání obrazové a textové informace přímo pro konkrétní případ.
Zdroje: [1] HILLNER, M. ‚Virtual Typography‘: Time Perception in
Relation to Digital Communication. Lonardo Electronic Almanac, 2006,
č. 14., v. 5., str. 1–6, ISSN: 1071-4391 [2] TIBUS, CH. A. Watchful
Reading: Optical illusion in static and transient characters. Technoetic
Arts, 2012, č. 10, ISSN: 1758-9533
O autorech: Ing. Martin Ondra (doktorand, Odbor průmyslového
designu ÚK FSI VUT v Brně), doc. Ing. arch. Jan Rajlich (školitel),
recenzent: František Borovec
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Výstavy / akce

Graﬁci Zámečku na pomoc Filipínám

„Na souostroví Filipín udeřil tajfun Haiyan, jenž je zřejmě nejsilnějším
tajfunem v historii souostroví. Středisko včasného varování před tajfuny, které provozuje americké námořnictvo na Havaji, oznámilo, že vítr
dosahuje rychlosti 314 kilometrů za hodinu, v nárazech až 379 kilometrů za hodinu.“ 8. 11. 13, pár dní před Vánocemi, přišel vítr a z příprav na sváteční tabuli udělal boj o přežití. Proč zmiňujeme Vánoce?
Ačkoliv leží Filipíny v srdci buddhismu, hinduismu a islámu, 90%
Filipínců jsou křesťané. A i kdyby byla jejich víra jakákoliv, utrpení
nezmírní a naše pomoc bude stejně důležitá.
Parta graﬁků Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček
se rozhodla, že se pokusí svým řemeslem pomoci postiženým lidem
na Filipínách v těžké zkoušce. Tajfun Haiyan přišel náhle. Stejně rychle
přichází graﬁci kolem Pavla Botky a Jiřího Světlíka s pomocí. A co
z toho budou mít? Dobrý pocit. A to je dneska tuze vzácná odměna.
Autoři nestudenti: Pavel Botka, Jiří Světlík, Jan Košťál, Michaela
Weissová; bývalí studenti: Oliver LeQue, Tomáš Veselý, Barbora Albrechtová, Aneta Zieglerová, Rostislav Weinberger, Pavlína Peřinová,
Alexandra Mikhaylova, Michal Illek, Vítězslav Štrobl, Lucie Kaslová,
Tùng Đặng Đức, Václav Marian, Ondřej Šíra; současní studenti: FG4
– Barbara Bémová, Václav Čtvrtník, Julius D. Donáth, Barbora Glaserová, Alžběta Huclová, Jakub Janda, Martin Jílek, Aneta Jirmářová,
Františka Ladmanová, Marie Monsportová, Lucie Nová, Jaroslav Zíbar, Richard Fukač, FG2 – Jakub Červenka, Leoš Kastner.
Soubor charitativních plakátů, jejichž společným elementem je „Merry
Christmas For Everyone?“, mohli diváci zhlédnout 5. 12. 13>3. 2. 14
v Café Restaurant Kačaba, Prokopova 17, Plzeň. Po dobu konání
výstavy si mohli návštěvníci „adoptovat plakát“, jeden za minimálně
500 Kč (ale i pohledy s plakáty po 30 Kč)... Vybralo se 11 000 Kč
a bylo předáno na konto Diakonie Západ na účet pomoci Filipínám.
• Kontakt: pavel@botka.cz, jiris@jirisvetlik.com; www.zamecek.cz/index.php?detail=ano&produkt=510&nov_str=0

Altán Klamovka v Praze uvedl Web Communication

Výstavu Web Communication připravil Ateliér graﬁckého designu 1
FUD UJEP v Ústí n. L. ve spolupráci s galerií Altánem Klamovka.
Prezentace autorských plakátů navazuje na mezinárodní projekty Virtuálního bienále Praha, jež Asociace užité graﬁky pravidelně pořádá
již od roku 2007. Přestože se v názvu objevuje slovo bienále, jed-
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Nahoře J. Světlík a jeho „filipínský“ plakát / Záběry
z vernisáže a instalace v Kačabě / 23. 1. 14 zhlédli výstavu Juan „Jed“ Dayang, konzul a zastupující chargé d´affaires ﬁlipínského velvyslanectví v Praze, a kulturní atašé Ramon Gaspar v doprovodu ředitelky školy Renaty Šindelářové; foto Barbora Liška-Karpíšková

Filipíny:

ná se o každoroční přehlídky, které se odehrávají jak ve virtuálním
prostředí webové domény, tak i v reálném prostoru pražské galerie
Altánu Klamovka. V r. 2013 se Virtuální bienále neuskutečnilo a místo
toho byla připravena tato výběrová výstava, která představila šest
předchozích ročníků na témata: E-mail Sex, Fast Food, Global Crisis,
Discrimination, China a Corruption.
Bienále odkazuje s určitou nadsázkou na dnešní zrychlený způsob
života a jeho dopady na oblast vizuální komunikace. Přehlídky se
vždy uskutečňují ve dvou kategoriích: studentů vysokých uměleckých
škol a profesionálních umělců a designérů. Veškerá komunikace mezi
pořadateli a oslovenými graﬁckými designéry probíhá formou e-mailové komunikace a současně v rozhraní virtuálního prostředí webové
domény. Všechny ročníky si můžete prohlédnout na www.aug.cz/virtualni-bienale. Na jednotlivých ročnících se účastnili umělci v průměru
z 20 zemí a vždy kolem 12 uměleckých vysokých škol z celého světa.
Vedle tématu reagujícího na současnou kulturně-sociální situaci ve
světě jsou dalšími styčnými body mezinárodních projektů také snahy
o mezinárodní konfrontaci mladých studujících graﬁckých designérů
v kontextu s profesionálními graﬁky a dále také médium prezentace,
kterým se stává autorský plakát převážně založený na kresbě a typograﬁi v černobílém provedení. Přípravu jednotlivých ročníků vzhledem
k tomu, že probíhá v rovině webové komunikace, umožňuje snížený
rozpočet. Mezinárodní organizační výbor i mezinárodní porota může
být do projektu zapojena díky přístupnosti internetu odkudkoliv. Další výhodou je rychlost přípravy a neustálá možnost přístupu k projektům i po jejich ukončení.
Současná výstava Web Comunication je výběrem autorských plakátů
ze všech ročníků Virtuálního bienále Praha s přihlédnutím na autory,
kteří byli v historii oceněni. Dalším kurátorským záměrem bylo představit práce studentů Ateliéru graﬁckého designu I na Katedře Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí n. L. Vedoucí ateliéru Karel
Míšek je jedním ze zakládajících členů Virtuálního bienále Praha
a jeho studenti se pravidelně v hojném počtu jednotlivých ročníků
zúčastnili. Na přípravě výstavy Web Communication se výrazně podílel odborný asistent Jan Hora spolu se studenty.
M g r. L e nka Sýkorová, Ph.D., kurátorka galerie
• Galerie Altán Klamovka, 12. 11.>1. 12. 2013, Info: T 731 574 777;
augdesign@email.cz; www.aug.cz/altan-klamovka-praha

Výstavy Ateliéru Vizuálna komunikácia v Košiciach SK

V rámci „Finisáže“ projektu FUTU-RES pripravil Ateliér Vizuálna komunikácia (pod vedením Mg.A. Andreja Haščáka, Art.D. a akad. mal.
Pavla Rozložníka) dve výstavy študentských prác. Jedná sa o študentské práce jedného zo štyroch ateliérov Katedry dizajnu, Fakulty umení,
Technickej univerzity v Košiciach. Prvá výstava pod názvom „Plagát“
prebiehla 3.>20. 12. 2013 v Štátnej vedeckej knižnici Košice, Hlavná
10. Druhú výstavu pod názvom „Divadelný plagát“ bola 5.>20. 12. 13
vo foajé na Malej scéne Štátneho divadla Košice, Hlavná 76. Výstavy
prebiehali počas záverečného ceremoniálu Európskeho hlavného
mesta kultúry Košice 2013. Webove linky, kde sú výstavy zdokumentované: https://www.dropbox.com/sh/8rgjhr9t7lv8wj1/QxgBIabYlG

TU Košice:

Jedno zo zadaní zimného semestra v Ateliéri
dizajnu: Vizuálna komunikácia Katedry dizajnu
Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach: hore Miroslav Fek
5. r., dole zľava Ivana Betková 6. r., Patrik Švantner 6. r., Martin Hajšo
6. r. – z výstavy „Divadelný plagát“
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FILM PLAKAT (PLAGÁT) 3 × 4 × 5

Výstava původních plakátů studentů 3 zemí k ﬁlmům 12 režisérů iniciovaná Pavlem Nogou před 2 roky byla doplněna o nové plakáty zejména z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně... Na zahájení promluvili doc. P. Noga a prof. Radek
Horáček z PF MU Brno. Kino Scala Brno, 10. 3.>13. 4. 14

Zprávy ze zahraničí

II. Internationalen Plakatausstellung

Rádi bychom informovali všechny plakátové umělce, kteří se zajímají o webovou stránku „plakat-sozial“, o chystaných projektech, které
chceme realizovat v r. 2014. – Nejvýznamnějším projektem je II. Internationalen Plakatausstellung Leipzig 2014. Tuto výstavu chceme
otevřít v srpnu 2014 v Lipsku. Na výstavě ukážeme vybrané práce
umělců z naší stránky „plakat-sozial“ a doufáme, že nám do té doby
umělci pošlou ještě mnoho nových prací. Výstava bude omezena na
120–140 plakátů. Předpokládá se, že každý umělec, jehož práce je
nebo bude na našem webu, bude na výstavě zastoupen alespoň 1 dílem. Poprvé chceme ocenit tři vybrané plakáty čestným certiﬁkátem.
U příležitosti II. Internationalen Plakatausstellung Leipzig 2014 chceme připravit zvláštní výstavu. Plánujeme 2 témata: 1.: 1. srpen 1914
– 1. srpen 2014, 100. výročí vypuknutí 1. světové války, 2.: 1989–2014,
25. výročí pádu Berlínské zdi, 25 let od klidné revoluce v Lipsku.
Přijímáme plakáty s uvedenou tematikou vytvořené podle umělcova
individuálního pohledu, úsudku a společenského významu. Všechny
příspěvky musí být v souladu se zásadami formulovanými v naší preambuli (viz www.plakat-sozial.de). Technické podmínky: formát min.
A4 (210×297 mm), 300 dpi, .jpg nebo .pdf, RGB. Uzávěrka 1. 6. 14.
Doufáme, že projekt zláká k účasti plakátové umělce z celého světa.
Nové plakáty jsou stále vítané i v naší permanentní online výstavě,
k publikování prací na „plakat-sozial“ zveme i dosud neznámé umělce.
J o c h e n F i e d l e r, graﬁcký designér, vedoucí projektu
D r. S y l k e W u n d e r l i c h o v á , výtvarná pedagožka, Stiftung Plakat Ost
U l r i c h S t r u b e , malíř/graﬁk, ved. Verband mitteldeutscher Graﬁkdesigner
B e r n d H a n k e , graﬁcký designér
p r o f . G e r t W u n d e r l i c h , typograf a plakátový designér
Info: damm-ﬁedler@t-online.de; www.plakat-sozial.de

Soutěže – nové akce

11 Golden Bee Global Biennale Moscow 2014

Pod uvedeným názvem bylo začátkem roku anoncováno 11. „globální“
bienále Zlatá včela Moskva 2014 s podtitulem Moskevské bienále graﬁckého designu. Přijímány jsou práce v kategoriích A) Plakáty, B) Písmo, C) Greenpeace (graﬁcký design k problémům ekologie), D) Faith.
Hope. Love. (Víra. Naděje. Láska. / graﬁcký design k jednomu nebo
ke všem uvedeným heslům). Max. 10 prací z let 2012–2014 je třeba
zaslat digitálně do 10. 4. 14. Práce na výstavu vybere Výběrová jury
a ceny rozdělí Mezinárodní jury: Reza Abedini IR, Jonathan Barnbrook UK, Eric Belousov RU, Luba Lukova US, Lech Majewski PL.
Hlavní výstava se odehraje v Moskvě, již tradičně v Centralnom dome
chudožnika, 7.>12. 10. 14. Hlavním organizátorem je Fond Zolotaya
pčela. Organizační výbor pracuje ve složení Petr Bankov RU/CZ (autor graﬁky Bienále), Erik Belousov RU, Galina Bunina RU, Oksana
Vaščuk RU, Oleg Veklenko UA, Jurij Gulitov RU, Jelena Madijevskaja RU, Tagir Safajev RU, Olga Severina US, Sergej Serov RU (prezident Bienále), Boris Trofimov RU a Valentina Udinceva CZ. Podmínky, info: serovserge@gmail.com; http://2014.goldenbee.org/; https://
www.facebook.com/goldenbeemoscowglobalbiennaleofgraphicdesign



Záběry z výstavy ve foyer kina Scala v Brně (foto J. Rajlich
ml.) a plakát Pavla Nogy „Film Plakat Plagát 3 × 4 × 5“
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24. International Poster Biennale (IPB)

Na 24. Bienále plakátu ve Varšavě budou vystaveny plakáty z let
2012–13. Bienále organizuje Muzeum Plakatu Wilanow – divize Muzea Narodowego w Warszawie ve spolupráci s ASP (Akademia Sztuk
Pięknych) Warszawa a STGU (Asociace užité graﬁky). IPB podporuje ICOGRADA. Uzávěrka digitálního příjmu plakátů byla 28. 2. 14.
Mezinárodní jury Stephan Bundi CH, David Crowley GB, Kenya Hara JP,
Jerzy Porębski PL, Silvia Sﬂigiottiová IT a Jakub Hakobo Stępień PL
udělí mj. zlatou medaili a 5 000 €, 2 stříbrné medaile po 3 000 € aj.
24. IPB bude otveřeno 7. 6.>14. 9. 14. A: Poster Museum at Wilanow,
Division of the National Museum in Warsaw, 10/16 Stanislawa Kostki
Potockiego Str., 02-958 Warszawa, PL; T (+48) 22 858 24 37;
biennale@postermuseum.pl; www.postermuseum.pl

IDEA International Design for All Foundation Awards 2014

Soutěží, o které ještě zprávy SBB neinformovaly, je International Design Excellence Awards (IDEA). Ceny vyhlašuje „Nadace Design pro
všechny“. Soutěž byla založena v r. 1980, tedy letos probíhá 34. ročník (měl uzávěrku 14. 2. 14). Soutěž oceňuje „excelenci“ u designu
výrobků, u interaction designu, dále např. obalový design, udržitelnost,
výzkum a koncept. Účastní se designéři, studenti a ﬁrmy z celého
světa. Vítězové budou oznámeni 1. 7. 14, slavnostní udílení cen bude
v srpnu v rámci mezinárodní konference IDSA The Industrial Designers
Society of America v Austinu US. Více info viz www.eh-mail.com/link.php?
M=555972&N=1617&L=2597&F=H; www.idsa.org/idea#oid=1009_37

Poster for tomorrow 2014 „Work Right!“

6. ročník webové plakátové soutěže „Plakát na zítřek“, kterou organizuje
Hervé Matine FR & spol., má téma „Právo na práci“. Uzávěrka 10. 7. 14.
Práce vybere 100členná jury, vítěze určí jury pod předsednictvím Davida Tartakovera IL. Info: Setareh Farsi, setareh@posterfortomorrow.org;
www.posterfortomorrow.org; facebook.com/poster4tomorrow

European Design Awards

Soutěž evropského designu podporovaná 15 evropskými časopisy

z oblasti komunikačního designu „ED-Awards“ dospěla již do 8. ročníku. Příspěvky, které došly >21. 2. 14, ohodnotí digitální jury sestavená z redaktorů těchto časopisů. Vítěze minulých ročníků je možno
zhlédnout na http://europeandesign.createsend4.com/t/y-l-tkjhdryqttkuujuh-x/; A: European Design, Sokratous 157, 17673 Kallithea GR

Pentawards Packaging

3. ročník mezinár. soutěže obalového designu Pentawards Concept
(viz info v SBB č. 55, s. 5) byl vyhlášen s uzávěrkou 21. 2. 14 (http://
pentawards.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=fU4DDk0EURlYV1FW).
Vítěze minulých dvou ročníků je možno zhlédnout na http://pentawards.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=fU4FCQZJVVAdW1BWVg

13. Bienále plakátu Mexiko

13. ročník jedné z největších a nejprestižnějších světových výstav plakátu, plakátového Bienále „Bienal Internacional del Cartel en Mexico“
byl vyhlášen. Jeho zahájení včetně řady doprovodných akcí se uskuteční koncem roku. Pořadatelé přijímají plakáty z uplynulých 2 let ve
4 kategoriích: A. kulturní, B. politické a společenské, C. komerční, D.
nepublikované plakáty na téma „Think. Eat. Save.“ – zaměřené proti
plýtvání potravinami (ve spolupráci s UNEP, United Nations Environment Program); tato kategorie je rozdělena na sekce profesionální
a studentskou (do 27 let) a je do ní možno přihlásit poprvé také animovaný plakát o délce do 30 sekund. V každé kategorii bude udělena
1. cena 3 500 USD a zlatá medaile, dále stříbrné a bronzové medaile
a zvláštní ceny. Termín zasílání plakátů je > 31. 5. 14 (ve 2 kopiích
plus digitálně), podmínky a další info: http://bienalcartel.org/13bicm/

100 beste Plakate 13 – Deutschland Oesterreich Schweiz

Tradiční soutěž 100 nejlepších plakátů v německy mluvících zemích
(DE, AT, CH) pokračuje i v letošním roce. Plakáty z r. 2013 posoudila
jury: Reza Abedini IR/NL, Christophe Gaudard FR, Holger Matthies
DE, Verena Panholzerová AT, Felix Pfaefﬂi CH koncem února v Berlíně. Info: www.100-beste-plakate.de/2013/teilnahme_13.htm%22

24. Bienále BIO Lublaň

24. bienále designu v Lublani SI v roce svého 50. výročí změnilo koncepci této soutěžní přehlídky, která vznikla ve stejné době jako Bienále Brno. BIO pořádá MAO, Muzeum architektury a designu, a hlavním

kurátorem BIO 50 se stal belgický kritik a kurátor Jan Boelen, zakladatel a umělecký ředitel Z33 House for Contemporary Art, vedoucí
Mistrovského odboru sociálního designu na Akademii designu v Eindhovenu a předseda Vlámského výboru pro architekturu a design. BIO
50 rezignovalo na tradiční soutěž a bude založeno na spolupráci 12
vybraných týmů, které budou řešit 12 různých současných témat designu (např. cenově dostupné bydlení, potraviny, veřejný vodovod
ve veřejném prostoru, pěší turistika ve městě, skrytá řemesla, módní
systémy, nanotourism ad.). Uzávěrka přihlášek týmů byla 12. 1. 14.
Mezinárodní porota udělí Cenu za nejlepší spolupráci. BIO 50 bude
otevřeno 18. 9.>7. 12. 14 v Lublani, kde se budou prezentovat výsledky práce každého týmu na výstavě a projekty budou zveřejněny
v katalogu. Info: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2,
SI-1000 Ljubljana, T: 01 54 84 280, F: 01 540 03 44, E: bio@mao.si

První Italské bienále plakátu

12. 10.>20. 11. 13 se v monumentálním komplexu Santa Caterina ve
Finale Ligure uskutečnilo první Italské bienále plakátu (Italian Poster
Biennial) jako velká pocta umění plakátového designu. Bienále inicioval a řídil Sergio Olivotti a bylo organizováno „Istituto di Istruzione Superiore di Finale Ligure“, spolupracovali Francesca Agate, Pamela
Campagna a studenti IPSIA Graphic Design School / Finale Ligure.
Bienále bylo podpořeno organizací italských graﬁků AIAP, Regione
Liguria, Comune di Finale Ligure. Hlavní výstavu tvořilo 250 plakátů
60 vyzvaných tvůrců z celého světa (z SBB István Orosz HU, Kari
Piippo FI, Lech Majewski PL, Niklaus Troxler CH, Uwe Loesch DE).
Současně s hlavní výstavou byla v ulicích vsi Finalborgo (italská vesnice roku 2008) otevřena výstava „Design Vs Poverty“ (Design versus
chudoba). V Auditoriu byly prezentovány rozhovory známých plakátistů: Luba Lukova / Armando Milani / German Montalvo / Mark Gowing
/ Pablo Kunst / István Orosz / Elyron / Gianluca Cannizzo ad., či text
„A Lesson with AG Fronzoni. From teaching design to designing lifestyle“. Italian Poster Biennial, T +39 338.91.85.170; www.italianposterbiennial.it

Soutěže – výsledky

20. ročník soutěže Communication Arts magazine

V Menlo Parku, California US byly 25. 11. 13 vyhlášeny výsledky 20. ročníku interaktivní soutěže Communication Arts magazine. Jury selektovala 38 profesionálních projektů z 1 333 do soutěže přihlášených.
Vybrané projekty budou obsahem čísla březen/duben 2014, a to jak
tištěné, tak iPad verze časopisu, jenž má náklad 45 521 (z toho 40 032
předplatitelů a 5 489 prodej). CA si za 55 let existence vybudoval vedoucí roli mezi časopisy komunikačního designu ve světě. CA Info
– kontakt: Lauren Coyne, Competition Coordinator, Communication
Arts magazine, 110 Constitution Drive, Menlo Park, CA, 94025, US;
T: +650 326 6040; lauren_coyne@commarts.com; www.commarts.com

14. mezinár. bienále divadelního plakátu Řešov 2013

Jury 14th International Biennale of Theatre Posters Rzeszów 2013
(Karel Míšek CZ – předseda, Alain Le Quernec FR, Stephan Bundi CH
a Krzysztof Motyka PL) zhlédla na jednání 1.>2. 11. 13 (Teatr Wandy
Siemaszkowej Rzeszów) 624 plakátů a udělila tyto ceny: 1. c. Erich
Brechbuehl CH za „Dämonen“,
2. c. Farhad Fozouni IR za „Higher A Bit“, 3. c. Agnieszka Popek-Banach a Kamil Banach PL
za „Smierc komiwojazera!“. Čest.
uznání získali Robert Zajac PL
za „Hello Kitty“, Fatehi Mahdi IR
za „Thirteen“ a Wieslaw Rosocha
PL za „Teatr Ósmego Dnia“. Info:
http://teatr-rzeszow.pl/article_14_
international_biennal_of_theatre_poster_2013; katalog viz
http://teatr-rzeszow.pl/ﬁles/ﬁle/14%
20biennale%20katalog%20pdf.pdf
Bienále v Řešově
 Plakát
od Krzysztofa Motyky
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Mezinárodní soutěž na plakát Francisco Mantecón, ES

Španělské vinařství Terras Gauda obdrželo do 11. ročníku soutěže
1 890 návrhů plakátů designérů z 65 zemí. Všechny práce byly vystaveny ve Vigo Maritime Station (Galicia) ES 21. 11.>12. 12. 13. Jury
měla složení: José María Fonseca Maretón, předseda (Prezident Terras Gauda Group), Ignacio López-Chaves, prezident Vigo Port Authority, Ana Diaz-Casariegová, Art Director Harper’s Bazaar ES, Pilar
Barreirová, vdova po Francisco Mantecónovi, Enrique Costas Rodriguez, CEO Terras Gauda, Cristina Vergara Echarriová, vítězka minulého 10. ročníku soutěže a Paulino Novo, tajemník. Profesionálním
hostujícím členem jury byl Roberto Turégano. 13. 12. byly slavnostně
vyhlášeny ceny v celkové hodnotě 16 000 €. Do ﬁnále bylo vybráno
42 prací (z CZ, PL, IT, FR, SI, CN, CR, AR a ES). 1. cenu 10 000 €
získala Barbara Pilarska PL – její plakát se stává image vinařství pro
příští rok. Dále byla udělena 3 uznání po 2000 €: 1. čest. uznání získal Giacomo Boffo IT, 2. čest. uznání Xavier Rosales ES a zvláštní
uznání Andrea Bertolo IT. Více info viz: comunicacion@terrasgauda.
com; www.terrasgauda.com

Terras Gauda:

Na fotograﬁi nahoře malá část
expozice soutěžních návrhů
s členy poroty / Oceněné plakáty: vpravo nahoře vítězná Barbara
Pilarska, jejíž práce se stává hlavním motivem vinařství pro rok
2014, vlevo Xavier Rosales, dole Giacomo Boffo
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2 vítězné plakáty z 14. bienále divadelního plakátu v polském
Řešov, La Paz: Nahoře
Řešově (viz s. 15) – 1. cena Erich Brechbuehl (vlevo) a 2. cena Farhad

Fozouni / Dole některé z oceněných plakátů na 4. bienále BICeBé v La Paz BO (viz s. 18) – vlevo Boris Ljubičić 1. cena a uprostřed Andrew Lewis 2. cena (oba v kat. reklamní plakát), vpravo 1. cena v kat. sociální
a politický plakát Agnieszka Popek-Banach a 1. cena v kat. „Global Financial Crisis“ Urszula Janowska
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Na s. 19 nový výbor Icogrady na fotu z Montrealu (zleva): P. Florentzos, K. Hyunsuk Kim, D. Grossman, R. Grefé, I. Babaja,
Y. Demir, L. Zeegen, H. Mumper-Drumm, R. Glogowski (foto Icograda)



-Banach PL za „Sex Tourism“, 2. c. Filip Toﬁl PL za „Football player
always tries his best“, 3. c. Sebastian Navarro CH za „Fat children“,
v kat. komerční plakát – 1. c. Boris Ljubičić HR za „Museum of Contemporary Art“, 2. c. Andrew Lewis CA za „Converse Marimeko“, 3.
c. Michal Tatarkiewicz PL za „Euro 2012“, v kat. nepublik. plakát Global Financial Crisis 1. c. Urszula Janowska PL za „Banks take all“, 2.
c. EMPATE Renata Krasovskaja LT „Piggy bank“ a Alice Drueding &
Joe Scorsone US za „Greed“. Nejlepší bolivijský plakát BICeBé 2013:
Rodrigo Zenteno BO „The Skinny“. Info: http://www.bicebebolivia.
com/; https://www.facebook.com/BICeBeBolivia?fref=ts

Výstavy

Hommage à Tadeusz Lewandowski & Guy Schockaert v Monsu BE

12e Triennale Internationale de l´Afﬁche
Politique (12. mezinárodní trienále politického plakátu) bylo otevřeno jako pocta
dvěma nedávno zesnulým kolegům –
graﬁckým designérům. Tadeusz Lewandowski a Guy Schockaert s Trienále
spolupracovali, oba byli v minulosti jak
vystavujícími autory, tak členy porot Trienále. Tadeusz pracoval v historickém
„Bateau Lavoir“ v Paříži, Guy byl prezidentem Icogrady a stal se světovým ambasadorem belgického graﬁckého designu. Trienále je otevřeno 19. 11. 13>13. 4.
14. Info: 12e Triennale Internationale
de l´Afﬁche Politique, Ancienne Maison
Communale, Grand-Place de Jemappes,
http://www.lemanege.com/cgi?lg=fr&pag=
1310&tab=108&rec=1149&frm=0

Výstava Glob-All Mix v Londýně



1. cena „Segunda llamada 2013“ na téma nakládání s odpady
z plastu – plakát autora Pablo di Firma AR

Design Museum v Londýně uvedlo putovní výstavu původních environmentálních plakátů Glob-All Mix. Tuto akci v r. 2012 zorganizoval
Felipe Taborda BR. Výstava v Londýně byla zahájena 12. 10. 13.

3. ročník plakátové soutěže „Segunda llamada“ Mexico City MX, 2013
Soutěž na téma „Odpovědné zacházení s umělohmotným odpadem“
organizoval jako každoročně Gustavo Morainslie. Porota Alejandro
Ramirez MX, Antoine Olivier FR, Bruno Rivera BO, Dale Nason AU,
Elmer Sosa MX, Erendida Mancilla MX, Isaac Cortes MX, Ivan W.
Jimenez MX, Julia Vargas MX, Lia Vilahur ES, Liz Resnick US, Lourdes Zolezzi MX, Martha Gutierrez MX, Moises Romero MX, Olivia
León MX, Parisa Tashakori IR, Rene Wanner CH, Shino Suefusa JP,
Santiago Solis MX, Susana Machicao BO, Valeria Guerrero MX z 728
plakátů z 41 zemí vybrala 120 plakátů od 100 účastníků z 28 zemí.
Poté Mezinárodní jury: Miguel Arzate MX, Andrey Logvin RU, Rodrigo Zenteno „El Panda“ BO, Jerzy Skakun & Joanna Górska PL, Robynne Raye US, Mark Gowing AU, Parisa Tashakori IR, Annie Leonard US, Alice Drueding & Joe Scorsone US, Chaz Maviyane-Davies
ZW zvolila vítěze a vybrala 42 plakátů na výstavu v Condesa, Mexico
City, 27. 10.>29. 11. 13. 1. cenu získal Pablo di Firma AR, 2. c. Agnieszka Dajczak PL a 3. c. Juan Arturo Osorio MX, čest. uznání Beto
Cortes MX, Mingliang Li CN, Mária Karasova SK, Stephanie Neri,
Jane Pak a Bobby Cheverrae US, Scott Laserow US, Grit Fiedler DE
a Obed Meza MX. Info http://segundallamada.wordpress.com/; https://www.facebook.com/segundallamadamx

Výsledky 4. mezinárodního bienále plakátu v Bolívii –
BICeBé 2013

Jury (Michal Batory PL, Alejandro Magallanes MX, Renzo Borja BO,
Finn Nygaard DK, Aleksandra Kot PL, Felix Beltran MX/CU, Shino
Suefusa JP, Michel Bouvet FR, Celeste Prieto PY, Rene Azcuy MX/
CU, María Mercedes Salgado EC, Roberto Valcarcel BO, Rene Wanner CH) 18. 11. 13 v La Paz BO udělila tyto ceny: Kat. kulturní plakáty
– 1. c. Lech Majewski PL za „Beckett“, 2. c. Ronald Cuchord FR za
„Animal of publicity“, 3. c. Stefan Lashko RU za „Black motor, music
poster“, v kat. sociální a politický plakát – 1. c. Agnieszka Popek-
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Glob-All Mix v Londýně / Účastníkem akce byl i čest. člen SBB
Vladimir Čajka (viz info vydané Muzeem designu nahoře)

Z Valného shromáždění Icograda

Sdružení Bienále Brno, dosud členská organizace Icogrady, obdrželo
zprávu z Valného shromáždění Icograda, konaného 16.>18. 11. 13
v Montrealu CA. Většinou hlasů přítomných zástupců členských organizací byla schválena dlouhodobá strategie navržená Výkonným výborem: V období 2013–15 má být dokončena transformace Icogrady
v multidisciplinární organizaci designu, jejíž další postup bude předmětem AGM (Annual General Meeting) v říjnu 2014 v New Yorku. Tam
bude také rozhodnuto o změně názvu organizace. Pro členské platformy „professional“, „educational“ a „promotional“ byly vytvořeny
kategorie individuálního členství, které budou svolány k speciálním
schůzím těchto platform: „educational“ do Hongkongu v srpnu, „professional“ do New Yorku v říjnu, „promotional“ začátkem r. 2015. To
by mělo zajistit více výhod pro individuální členy a bude to vyžadovat
také mnohem náročnější komunikaci mezi členy.
VV vytvořil a VS schválilo nový systém určení výše členských poplatků

(což pro SBB znamená přibližně o třetinu vyšší roční příspěvek – proto otázka dalšího členství bude předmětem jednání dubnové Valné
hromady SBB).
VS také schválilo ﬁnanční zprávu VV za rok 2012, přičemž i rok 2013
měl skončit podle VV „ve velmi dobrých obrysech“.
VS dále schválilo: prodloužení dohody s městem Montreal o svém
sídle do roku 2020, účast na „2017 Montreal Design Congresses and
Summit“ a na „2015 Gwangju Design Congress“. Dále byl schválen
návrh na reformu a pokračování členství v IDA (International Design
Alliance), nicméně rozhodnutím Icsid ve stejné době byla IDA zrušena.
VS schválilo nové profesionální členy Icogrady: AIGA, the professional association for design US, Associations of Designers of Russia RU,
Israel Community of Designers IL, Lebanese Graphic Design Syndicate
LB, The One Club for Art & Copy US; VS schválilo za členy též několik organizací a škol v kategoriích „Promotional“ a „Educational“.
VS schválilo složení nového VV pro období 2013–2015: prezidentka
Iva Babaja HR, prezident „elect“ David Grossman IL, generální sekretář Ric Grefé US, pokladník Peter Florentzos AU a vice-prezidenti
Yeşim Demirová TR, Robert Glogowski DE, Kyle Hyunsuk Kim KR,
Heidrun Mumper-Drummová US a Lawrence Zeegen GB.
Placenou generální manažerkou Icogrady se od ledna 2014 stala Jovana Milovic CA.

Waldemar Świerzy odešel

Čestný člen SBB Waldemar Świerzy narozený 09. 09. 1931 v Katovicích PL zemřel ve věku 82 let 27. 11. 2013 ve Varšavě. Byl jedním
z nejslavnějších polských graﬁckých designérů – plakátistů, posledním
představitelem „polské plakátové školy“(= např. Roman Cieślewicz,
Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Wiktor Górka,
Franciszek Starowieyski). Vytvořil přes 1 500 plakátů a mnoho knižních a časopiseckých obálek a ilustrací. Henryk Tomaszewski o něm
jednou prohlásil, že „jen snad náhodou se soustředil na plakáty, jeho
umělecký talent byl tak obrovský, že ve výtvarném umění mohl dělat
cokoliv“. Świerzy studoval ASP (Akademii výtvarných umění) v Katovicích, studia dokončil v roce 1952 u prof. Józefa Mroszczaka na ASP
v Krakově. Po studiích odešel do Varšavy, kde žil až do své smrti...
Waldemar Świerzy viz https://delicious.com/pospag/swierzy
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Tchaj-wan: Sights and Sounds

15.–18. 11. 13 se sešla mezinárodní porota 5. roč. mezinár. tchajwanské studentské soutěže designu „Sights and Sounds“ (Pohledy a zvuky). Byly to vlastně 3 poroty podle kategorií: produktový design, vizuální design a digitální animace. V každé z nich byly vyhlášeny 3 ceny
a po 6–12 uznáních. Do soutěže přišlo celkem 3 890 návrhů (3 646,
tedy většina samozřejmě z TW a CN) celkem z 553 škol z 37 zemí.
Grand Prix (12 000 USD) tentokrát obsadila animace „Neither Lit Nor
Dark“, Chanon Treenet GB (na fotu vpravo uprostřed je zachycen zajímavý záznam ze sčítání hlasů jednotlivých porot o Grand Prix). V produktovém designu zlatá c. Hsi-I Lee Tseng, Yu-Cheng TW za docela
problematickou houpačku (viz obr. vpravo), stříbr. c. Wei-En Su, Chih-Hsuan Chen TW, bronz. c. Wei Qichong, Liu Huiqiang CN, ve vizuál.
designu (plakáty) zlatá c. Emi Yamaguchi JP (viz obr. série 3 plakátů
dole), stříbr. c. Yarong Zheng CN, bronz. c. Leo Liao CN.
Na snímcích z Xue Xue Institutu v Tchaj-peji (což je soukromé výukové a výstavní centrum designu) je jednak celá Jury i s pořadateli, vlevo její grafická část – ve složení zleva Akio Ogawa JP, Jan Rajlich Jr.
CZ, Chuan-Sheng Yang TW, Kan Tai-keung HK a Abel Cheng TW.
V porotě animace byl např. i známý grafik Erik Olivares MX... Byl
jsem pozván jako porotce do plakátové jury už podruhé, poprvé to
bylo při 1. ročníku této soutěže, takže mohu srovnávat. Plakáty měly
poměrně dobrou úroveň už před 5 roky, ale nyní se dá říci, že všech
90 pre-selektovaných plakátů (z 2 576 přihlášených) mělo úroveň vysokou i zastoupení zemí vyšší (CN, FR, GB, HK, JP, KR, LT, PT, RU,
SG, TW, US). Na obr. vpravo v popředí s překladatelkou Wan-hsiang
Hsu je např. dvojice úderných politických plakátů na dané téma od Zhi-Teng Chena CN, která se ani mezi 15 oceněných nedostala). Horší
už to bylo u produktového designu, kdy asi kamenem úrazu je požadovaný model u selektovaných prací.
Škoda, že se nezúčastnili naši studenti, jistě by měli šanci získat některou z atraktivních peněžitých cen za celkem ca 80 000 USD...
Veškeré podrobnosti a informace o všech ročnících soutěže najdete
na http://tisdc.org/en/index.php.
Ja n R a j lich ml.
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