
S B B Sdružen í 
B iená le 
Brno

SBB  | Vydává Sdružení Bienále Brno  
| IČ 188 29 139 | Zal. 1992 | Č. 1–28  
Zprávy SBB; 29–65 SBB | Redakce:  
SBB  | Jiráskova tř. 4, 602 00 Brno  
| Editor: doc. Jan Rajlich | T/F: +420  
549 252 807, E: info-SBB@email.cz 
| Tisk: Tiskárna Didot, Brno-Líšeň | 
SBB  | č. 65 vyšlo v prosinci 2020  

pandemii, kdy se vše uzavřelo a bylo dlouho nejisté, se nová vernisáž 
naplánovala v odloženém termínu až na 24. 9. 2020. Výstavy se během 
léta nainstalovaly a nakonec se v omezeném režimu skutečně zahájily.  
Ovšem za pár týdnů došlo k opětovnému uzavření kvůli pokračující epi-
demii. Po krátkém znovuotevření jsou koncem roku  výstavy opět za-
vřené a v MG se rozhodli je prodloužit do 8. 8. 2021. g Utlumena byla 
i většina spolkové činnosti, členové SBB však nezaháleli – zasílali svá 
díla na mezinárodní akce, některé i spoluorganizovali, připravovali své  
publikace a individuální výstavy, jež se mohly v obdobích „mezi karan- 
ténami“ vždy na pár týdnů či měsíců otevřít návštěvníkům. O těch aktivi-
tách našich členů, o kterých jsme se v SBB dozvěděli, jsme informovali 
na naší webové stránce, a tak informace o nich naleznete i v Ročence. 
g Rok 2020 měl být i rokem řádné Valné hromady SBB, spolková set-
kávání však byla ztížena co do cestování, počtu osob atp. či přímo ne-
byla povolena, tak Řídící výbor SBB byl nucen Valnou hromadu odložit 
na příští rok. Snad tedy rok 2021 bude již po všech stránkách příznivěj- 
ší... přejme si to!!!    24/12/2020                      GRAFICE A SBB ZDAR! 
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Přehled SBB 2019–2020
g Pátou ročenkou (SBB, č. 65), kterou navazujeme na předchozí dlou-
hou řadu čtvrtletních Zpráv SBB, jež byly v posledních 5 letech nahraze-
ny Ročenkami SBB, se v určitém smyslu i završuje též „rajlichovská“  
stopa u brněnského Mezinárodního bienále grafického designu. Ve spo-
jení s připomenutím zakladatelské role Jana Rajlicha st. u Bienále Brno 
i u našeho Sdružení Bienále Brno jsme si to zvlášť připomínali v právě 
uplynulém roce 2020, který se stal rokem stoletého – nedožitého – jubi- 
lea Jana Rajlicha. Záhy po jeho odchodu (27. 11. 2016) se totiž v Morav- 
ské galerii začalo uvažovat o roce 2020 jako o určitém milníku, kdy bude 
představena jak celoživotní tvorba Jana Rajlicha, tak 30 let, kdy Bienále  
Brno jako předseda organizačního výboru vedl (1963–1992). g Ve 
Sdružení Bienále Brno jsme pak od dubna 2019 připravovali vlastní me-
zinárodní plakátovou akci Hommage: Jan Rajlich 100. Nakonec se po-
dařilo úsilí MG a SBB spojit, a tak v dubnu 2020 měly být v Moravské 
galerii v Brně zahájeny 3 výstavy JR 100... g Rok 2020 si však s námi 
zahrál úplně jinak, než jsme si vůbec dovedli představit. Kvůli virové 

Z plakátové části expozice výběru z celoži-
votní tvorby „Jan Rajlich, Mr. Brno: Art & Design“ 
ve výstavních prostorách Pražákova paláce Mo-
ravské galerie v Brně, která byla otevřena 24. 9. 
2020 a potrvá do 8. 8. 2021 – na fotu z vernisáže 
od Jana Rajlicha ml. pražští členové SBB Karel 
Aubrecht, Petr Kubín a Jaroslav Pejčoch
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solvoval na ZDŠ Slovanské náměstí  v letech 
1955−1964. Poté vystudoval Střední průmyslo-
vou školu textilní v Brně, obor textilní design,  
a Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univer- 
zita). g Po ukončení studia vedl výtvarné stu-
dio mladých MPVU při Domě umění m. Brna, 
kde začal pracovat jako grafik. Od roku 1979 
byl ve svobodném povolání. g Spolupracoval 
s řadou nakladatelství (Blok, Albatros, Kruh, Do- 
plněk, Melantrich, Ave, Mladá fronta), divadel 
(Radost, Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, 
Večerní Brno, Národní divadlo v Brně), institucí 
(Moravská galerie, Dům umění, Ústav památ-
kové péče, Filmový klub Brno, Design centrum 
ČR, Československá televize, Český rozhlas, 
Etnologický ústav AV ČR, Muzeum Brněnska,  
Masarykova univerzita Brno) i soukromých spo- 
lečností (OK Pyrus, Synerga, Erding atd.). g Od  
r. 1990 devět let vyučoval na oddělení užité gra- 
fiky SŠUŘ Brno a poté 15 let vedl Ateliér gra-
fického designu na Fakultě výtvarných umění 
Vysokého učení technického  v Brně. g Jeho 
práce jsou zastoupeny například v Kupferstick 
Kabinet v Lipsku, archivech mezinárodních 
bienále (Varšava, Bělehrad, Lublaň, Gabrovo), 
Moravské galerii v Brně, v archivu Divadelního 
oddělení Moravského zemského muzea, Mu-
zea města Brna a v řadě  soukromých sbírek 
v zahraničí. g Uspořádal kolem 30 samostat-
ných výstav, zúčastnil se více než 160 výstav 
skupinových, absolvoval 8 symposií a získal 32 
cen, zejména za plakáty. g Nyní stále navrhuje 
grafické úpravy knih, ilustruje, občas řeší scéno-
grafie výstav. g Ve své volné tvorbě řeší přede- 
vším otázku Who is who.         30/3/2019 (23:01)
006–007 Ilustrace a plakát Václava Houfa  
008 Grafická úprava knihy Muzejní maringotka

Radomír Postl a Jan Solpera: 80  
g Dva jihočeští členové SBB a významní čeští 
grafici, afišista, ilustrátor a fotograf Radomír 
Postl a tvůrce písma a typograf prof. Jan Solpe- 
ra, závěrem roku 2019 oslavují krásná jubilea 
osmdesáti let. Oběma srdečně blahopřejeme!  
g Radomír Postl (*14. 11. 1939, Počátky) žije 
v Českých Budějovicích. Jan Solpera (* 26. 12. 
1939, Jindřichův Hradec) žije v Praze a Třebo-
ni. g Řídící výbor SBB se rozhodl na svém le-
tošním květnovém jednání oběma jubilantům 
udělit k datu jejich životních jubileí čestné člen-
ství SBB. Certifikát čestného členství byl Rado- 
míru Postlovi a prof. Janu Solperovi předán členy  
ŘV SBB Karlem Aubrechtem, Františkem Borov- 
cem, Vlastou Brímovou a Janem Rajlichem na  
slavnostním aktu v sobotu 19. 11. 2019 ve 13−15  
hodin v Galerii Hrozen v Českých Budějovicích.  
Jak známo, tuto galerii v centru města provozu- 
je člen SBB Václav Johanus.  16/11/2019 (19:54)
009 Jubilanti prof. Jan Solpera a Radek Postl v Ga-
lerii Hrozen v Českých Budějovicích (zprava)
010 Zprava sedící prof. Jan Solpera, Radek Postl  
a Daniela Postlová, stojící Vlasta Brímová, Franti- 
šek Borovec, Karel Aubrecht, Jan Rajlich a Václav 
Johanus; foto Hana Bumbová

Pavel Choma: 70!!!  
g Ľubomír Longauer napísal na fb: g Dnes sa 
dožíva 70-tich rokov moj kolega a blízky priateľ 
Pavel Choma g Pred vyše päťdesiatimi rokmi  
sme sa stretli na Oddelení úžitkovej grafiky VŠVU  
v Bratislave. Nechceli sme tam byť, chceli sme 
študovať u Vincenta Hložníka, ale nakoniec  
sme v tomto fachu uviazli. S malou prestávkou  
takmer 40 rokov učil, 11 rokov na ĽŠU v Žiline  
a od roku 1996 dodnes na VŠVU. g Vo všet-
kých mojich bláznivých nekomerčných aktivi- 
tách mi nezištne pomáhal. Nebudem vymenú- 

vať všetkých profesionálnych výtvarníkov, kto- 
rých učil, aby som niekoho nezabudol a neura- 
zil. Za 45 rokov činnosti vo fachu sa stal inštitú- 
ciou. g 1965–1969 Študoval na Strednej prie- 
myselnej škole stavebnej v Žiline.  1969–1975  
Študoval na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave, na odbore užitej grafiky a kreslené- 
ho filmu u prof. Jozefa Chovana. Po ukončení 
vysokoškolského štúdia, pracoval v slobodnom  
povolaní.  1979 a 1981 Zúčastnil sa debuto-
vých výstav svojej generácie Plagát a grafický  
design.  1980–1991 Učil na Ľudovej škole ume- 
nia v Žiline.  Od r. 1992 viedol vlastné grafické  
štúdio a malé remeselné dielne.  1996–1999 
Viedol ateliér grafického dizajnu na Katedre 
úžitkového umenia II Vysokej školy výtvarných  
umení v Ružomberku.  Po dvojročnej prestáv-
ke pokračoval v pedagogickej práci na Vysokej  
škole výtvarných umení v Bratislave ako vedúci  
ateliéru grafického dizajnu 3 na Katedre gra-
fického dizajnu, od roku 2006 Katedry vizuálnej 
komunikácie, kde pôsobí dodnes. g Vytvoril 
stovky výstavníckych realizácií (od malých vý- 
stav po veľké muzeálne expozície a reprezen-
tačné výstavy slovenskej kultúry v zahraničí) čo  
bolo a aj je ťažisko jeho práce. Je zväčša vedú- 
cim pracovného týmu. Realizoval aj orientačné 
systémy v architektúre. Nebola to však jediná 
jeho činnosť, vytvoril okolo stovky realizovaných  
plagátov, stovky kníh a katalógov, desiatky zna- 
čiek a množstvo drobného merkantilu. g Zís-
kal množstvo významných ocenení najmä za 
výstavníctvo, ale ocenené boli aj jeho plagáty  
a knihy. Mal niekoľko samostatných výstav a zú- 
častnil sa mnohých spoločných výstav plagátu, 
grafického dizajnu a kresby.          18/5/2020 (19:19)
011 Pavel Choma (foto archiv Ľubo Longauera)
012 Plakát Pavla Chomy, 70. léta 20. stol.

Jan Rajlich 70  
g Před 10 lety (2010) se odehrála naposledy 
společná akce otce a syna Rajlichů Jan Rajlich 
150, již si pamětníci jistě spojí s výstavou v ga-
lerii HaDivadla Brno (před tím např. Jan Rajlich 
130 na Špilberku v r. 2005). Letos po 10 letech 
připravila Moravská galerie projekt Jan Rajlich  
100, k 100. výročí narození Jana Rajlicha st., je- 
hož jednou (ze 3) částí je i mezinárodní výstava 
plakátů organizovaná Sdružením Bienále Brno.  
g Jan Rajlich ml. však rovněž s podporou Měs- 
ta Brna a Mezinárodní rady designu ico-D při- 
pravuje i řadu svých „sedmdesátkových“ akcí. 
g První je již od pondělí 25. 5. 2020, kdy se po 
koronavirové karanténě otevřely u nás restau-
race, přístupná hostům hospůdky U Bosé nohy 
na rohu Jiráskovy a Grohovy ulice v Brně, kde 
její šéf Roman Parfus nainstaloval několik pla- 
kátů a serigrafií Jana Rajlicha ml. Tento prostor  
je důvěrně znám členům SBB, neb právě zde 
bývá už řadu let společný oběd účastníků schů- 
zí a valných hromad SBB. g Další výstavy:  
♥ Jan Rajlich 70 − intervence do stálé expozice 
Art is here, Moravská galerie v Brně, Pražákův  
palác, 1. patro, Husova 18, Brno, ředitel MG 
Mgr. Jan Press, šéfkurátor MG Mgr. Ondřej Chro- 
bák → od 10. 6. 2020. ♥ Jan Rajlich Jr., 70 pla- 
kátů, výstava plakátů a grafiky vyškovského ro- 
dáka, Vlastivědné muzeum ve Vyškově, vý- 
stavní sál v 1. poschodí → 12. 6.>30. 8. 2020. 
„Dernisáž“ 27. 8. v 17 hod., vyst. ředitelka Mu- 
zea Vyškovska Mgr. Monika Pelinková, kurátor- 
ka Mgr. Zdeňka Jeřábková a výstavou provede  
autor. ♥ Jan Rajlich Jr., 70 plakátů, Galerie Ter-
ryho ponožky, foyer kina Světozor, Vodičkova 
ul. 41, Praha → 18. 6.>30. 8. 2020. Vernisáž  
18. 6. 2020 v 18.30 h, uv. kurátor Pavel Rajčan  
(terry-posters.com/) a ak. mal. Karel Aubrecht, 

ŽCLENOVÉ SBB 
Jubilea 2019 / 2020 / 2021
2019 g Karel Holešovský 2. 3. 34 – „85“ g Vá-
clav Houf 30. 3. 49 – „70“ g Jiří Hlušička 24. 4. 29  
– „90“ g Ivan Bílý 5. 6. 59 – „60“ g Pavel Noga 
10. 7. 69 – „50“ g Petr Kubín 1. 8. 54 – „65“ g Jaro- 
slav Pejčoch 2. 9. 49 – „70“ g Jiří Lejska 17. 9. 54 –  
„65“ g Hana Hudečková 1. 11. 39 – „80“ g Radomír  
Postl 14. 11. 39 – „80“ g Jan Solpera 26. 12. 39 – „80“….........................................
2020 g Kamila Štanclová 26. 3. 45 – „75“ g Jiří 
Šalamoun 17. 4. 35 – „85“ g Vladislav Horecký 
26. 4. 55 – „65“ g Radomír Leszczynski 5. 5. 45 
– „75“ g Pavel Choma 18. 5. 50 – „70“ g Josef 
Bubeník 23. 5. 65 – „55“ g Jan Rajlich ml. 10. 6.  
50 – „70“ g František Borovec 14. 7. 40 – „80“ g 

Pavel Beneš 15. 7. 60 – „60“ g Augustin Milata 
25. 7. 40 – „80“ g Josef Kubíček 24. 8. 40 – „80“ 
g Václav Svoboda 25. 9. 40 – „80“ g Jan Schic- 
ker 20. 11. 50 – „70“ g Michal Wein 21. 11. 50 – 
„70“ g Evžen Jecho 24. 12. 45 – „75“ ….........................................
2021 g Andrej Haščák 19. 2. 76 – „45“ g Marie  
Plotěná 21. 2. 46 – „75“ g Jana Čipáková 16. 4.  
41 – „80“ g Fero Jablonovský 29. 7. 56 – „65“ 
g Vlasta Brímová 11. 10. 46 – „75“ g Josef 
Válek 10. 11. 46 – „75“     – BLAHOPŘEJEME!

Pavel Sova / 2 × 40 = 80  
g Čestný člen SBB Paul Ibou (v českém pře-
kladu Pavel Sova) se 7. 3. 2019 dožívá 80 let. 
Blahopřejeme! g Jubilantovi v den jeho osm-
desátin na slavnostním shromáždění za účasti 
ministra a guvernéra předala diplom čestného 
občanství rodného města Zoersel BE starostka  
Liesbeth Verstrekenová. Od roku 2013 po 30le- 
tém obývání vodního zámku Kasteel Hof van 
Lyere (Zandhoven BE) Paul Ibou opět žije ve 
svém rodišti, ovšem sídlem jeho výtvarného 
studia „vzw atelier“ (neb je stále obdivuhodně 
výtvarně aktivní) je nedaleký  Pulderbos Zand- 
hoven. g K jubileu Paula Iboua jsou letos vydá- 
vány 4 autorovy knihy:  Paul Ibou: 1001 Owls 
(1001 sov), 224 stran, 25€  Christophe De Pel- 
semaker & Paul Ibou: Letters as Symbols, Inter- 
national collection of lettermarks (Písmena 
jako symboly), 320 stran, 40€, obsahuje 306 
iniciálových značek od různých autorů  Paul 
Ibou: Activa 80, Fifty Years Creativity Worldwide,  
320 stran (50 let tvůrčích aktivit po celém světě,  
v přípravě)  Paul Ibou: Half a century connec- 
tion with China (Půl století spojení s Čínou, v pří- 
pravě) g Vydané knihy viz Stockmans-artbooks  
www.stockmansartbooks.be      7/3/2019 (5:16)
002 Vlastní značka Paula Iboua (Ibou = Sova) 
003 Paul Ibou byl také několikrát v 90. letech 20. st.  
hostem brněnského bienále, kde vystupoval na sym- 
poziu a vystavoval. Zúčastnil se v Brně i jednání ko-
ordinačního výboru IBCC (International Biennales 
Coordinating Committee) a stal se ambasadorem 
(corresponding member) IBCC – viz foto z r. 1994 
(na kterém je i se svou ženu Liliane Staalovou BE,  
dále jsou vidět zleva Sergej Serov RU, Mirka Pluháč- 
ková CZ, Ula Aartomaa FI, Phil Risbeck US, Guy A. 
Schockaert BE a zakrytý John Gravdahl US) 
004 Paul Ibou vydal mnoho knih o značkách, v jed-
né z posledních, Letters as Symbols, najdeme též 
značku Bienále Brno od Jiřího Hadlače 
005 S narozeninovou osmdesátkovou plastikou...

Václav Houf sedmdesátiletý 
g Mgr. Václav Houf je třetím známým brněn- 
ským grafikem-designérem (po Jiřím Eliškovi  
a Borisi Myslivečkovi), jenž dosáhl v poslední  
době na sedmdesátku. Stalo se tak právě dnes,  
30. 3. 2019. g Povinnou školní docházku ab-

https://www.terry-posters.com/
https://www.stockmansartbooks.be/en/search/Ibou/
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místopředseda SBB ♥ Jan Rajlich ml., plakáty,  
Čítárna a kavárna Avion, Hlavní tř. 2061, Český  
Těšín → 21. 8.>18. 9. 2020, kurátor doc. MgA. Pa- 
vel Noga, Art.D. Dernisáž 18. 9. 2020 v 17 h ♥ 
Jan Rajlich Jr., Plagáty, Rosenfeldov palác Žili-
na, Mgr. Dávid Reitšpís → 17. 9.>30. 10. 2020, 
prodl. do 30. 11. Vernisáž 17. 9. 2020 v 17.30 h,  
uv. doc. ak. mal. Pavel Choma a kurátorka 
PhDr. Dana Doricová ♥ Jan Rajlich ml., plakáty,  
grafika, Galerie Václava Chada, Zlínský zámek  
Zlín → 21. 1.>31. 3. 2021, kurátor Mgr. Vít Jaku- 
bíček g https://www.facebook.com/rajlich.jan/
posts/10224758816383855     25/5/2020 (6:20)
013 J. R. v roušce U Bosé nohy v Brně (str. 2)
014 Plakát výstav ve Vyškově, Praze a Žilině (str. 2)
015 Výstava J. R. 70 plakátů, foyer kina Světozor, 
Praha (str. 2)
016 Pozvánka na tzv. „Intervenci do expozice“, 
Pražákův palác MG Brno, 9. 6. 2020
017 Z výstavy JR 70, Pražákův palác MG Brno
018 Výstava J. R. 70 plakátů, Muzeum Vyškovska
019 Plakáty J. R. v Avionu Český Těšín 
020 Výstava „Jan Rajlich Jr. Plagáty“, Rosenfeldův 
palác Žilina

Jiří Šalamoun: 85!   
g Prof. Jiří Šalamoun, čestný člen SBB, se na-
rodil 17. 4. 1935 – letos se tedy dožil 85 let, ke 
kterým mu SBB srdečně blahopřeje! g Jiří Ša-
lamoun vystudoval Akademii výtvarných umění  
v Praze a Hochschule für Graphik und Buch-
kunst v Lipsku (1952–1962). Ilustroval téměř 
stovku knih, vytvořil množství grafik, filmových, 
divadelních a výstavních plakátů a také řadu 
kreslených filmů (např. populární Maxipes Fík,  
1976). 1990–2003 vedl Ateliér ilustrace a grafi- 
ky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Pra- 
ze. g Více se dozvíte v zajímavém rozhovoru 
Kláry Říhové s dcerou Jiřího Šalamouna „Bar-
bara Šalamounová: Maxipes Fík nebyl podle na- 
šeho psa, jen byl stejné rasy“, který vyšel 18. 7.  
2020 v Právu, viz https://www.novinky.cz/zena/
styl/clanek/barbara-salamounova-maxipes-fik- 
nebyl-podle-naseho-psa-jen-byl-stejne-rasy- 
40329992 g K jubileu autora uspořádala Vila 
Pellé v Praze  9. 5.>12. 7. 2020 výstavu „Di-
voké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Ša-
lamoun dětem“ (viz http://martinfryc.eu/vysta-
vy/vernisaz-divoke-narozeniny-maxipsa-fika-a-
neb-jiri-salamoun-detem/) a 10. 9.>9. 10. 2020 
výstavu „Jiří Šalamoun – Silná dobrá vůle“, 
Galerie Millennium v Praze.   18/7/2020 (23:21) 
021 Jiří Šalamoun s manželkou Evou z doby studií
022 Maxipes Fík
023 85. narozeniny Jiřího Šalamouna – s dcerou 
Barbarou a Irenou Greifovou (3× foto z archivu Bar-
bary Šalamounové z výše uvedeného rozhovoru)

František Borovec Tváření 2020  
g Bienále Brno (SBB) blahopřeje a zve na vý- 
stavu k jubileu. Brněnský grafik, ilustrátor, scé- 
nograf a vizuální aktivista František Borovec 
oslavuje letos krásných 80 let (nar. 14. 7. 1940 
ve Veselí na Moravě). Současně má i malé ju-
bileum v našem Sdružení Bienále Brno, ve kte- 
rém aktivně pracuje již 20 let, a to i jako člen Řídí- 
cího výboru SBB. g Jubileum „nestor“ brněn- 
ské grafiky oslavuje slavnostním otevřením vý- 
stavy v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5,  
Brno. A to v pátek 4. 9. 2020 od 16 h. (trvání vý- 
stavy se předpokládá do konce září). g MgA. On- 
dřej Chalupský, ředitel Divadla Bolka Polívky,  
v pozvání na výstavu zve na Borovcovu pozo- 
ruhodnou tvorbu – kresby, portréty a grafiky.  
g Výstava je 77. výstavou dlouhodobého cyklu  
výstav „Brno – hlavní město grafického designu“.  
g Řídící výbor SBB se na svém již loňském 
jednání v Českých Budějovicích rozhodl ocenit  

20 let činnosti „občana Borovce Františka“  
v SBB udělením titulu čestného člena SBB  
k datu jeho osmdesátkového jubilea. 
BLAHOPŘEJEME!!!                 26/8/2020 (4:16)
024 F. B. – pozvánka na výstavu 
025 Oslavenecká grafika oslavencova 
026 Uvedení výstavy se ujal samotný principál di-
vadla Bolek Polívka – Franta a Bolek si připíjejí  
v dobré náladě na lepší zítřky
027 Z grafik Fr. Borovce shlíží desítky postav 
brněnské kultury – zde vlevo i Jan Rajlich st.
028 Předání čestného členství SBB Františku Bo- 
rovcovi Vlastou Brímovou a Janem Rajlichem bylo 
zachyceno asi jen na tomto fotu Karla Červinky

Opustili nás...
Mitsuo Katsui, čestný člen SBB, ze- 
mřel | BBA honorary member has died  
g Mitsuo Katsui Design Office, Co. Ltd., ozná-
mila 27. 8. 2019 na facebooku, že 12. 8. 2019 
zemřel na rakovinu slinivky doma v Tokiu-Šibuja  
JP ve věku nedožitých 88 let čestný člen SBB, 
slavný japonský designér Mitsuo Katsui (naroz. 
6. 9. 1931 v Tokiu). Pohřeb se uskutečnil v úz-
kém rodinném kruhu. Čest jeho památce! g 

Mitsuo Katsui absolvoval pedagogiku na Tokij- 
ské univerzitě (nyní Tsukuba University) v r. 1955,  
pracoval nejdříve jako zaměstnanec v Ajinomo- 
to a v roce 1961 se osamostatnil. Podílel se mj.  
na designu olympijských her v roce 1964 a výsta- 
vách jako Osaka Expo, Okinawa Ocean Expo  
a Tsukuba Science Expo. g Svoji grafickou 
tvorbu vystavoval na mnoha mezinárodních i do- 
mácích výstavách, mj. od 70. let 20. stol i více-
krát na Bienále Brno, které jako porotce a před- 
nášející na sympoziu osobně navštívil v roce 
1984 a v roce 2000 i s manželkou Sunako. g 

V Japonsku získal cenu ministra školství za 
umění, cenu Akira Murasaki, Mainichi Industrial  
Design Award, Kodansha Cultural Publishing 
Prize atd. Byl mezinárodně jeden z nejznáměj- 
ších japonských designérů, obdržel desítky 
ocenění (Bienále Brno, Lahti, Mexiko, Varšava,  
ADC New York atd.) zejména za plakáty a úpra- 
vy knih, specializoval se i na mapy a diagramy 
a na optické iluze. g V letech 2009−2012 půso- 
bil jako prezident JAGDA, Japonské asociace 
grafických designérů. g 14. 4.>2. 6. 2019 se  
uskutečnila poslední velká přehlídka celoživotní  
tvorby Mitsuo Katsuiho (Dr. Sheng Jing) „Vizuál- 
ní rezonance” v Muzeu umění Utsunomiya JP.  
g Více viz http://www.katsui.co.jp/; https://blog.
graphicine.com/mitsuo-katsui-contemporary-ja-
panese-posters/                      27/8/2019 (23:10)
029 Mitsuo Katsui a Jan Rajlich ml. se setkali v To-
kiu 27. 7. 1999
030 Mitsuo a Sunako Katsui s Janem st., Janem ml.,  
Boženou a Alenou Rajlichovými na zahájení 19. Bie- 
nále Brno 21. 6. 2000
031 Snímek z retrospektivy v Muzeu umění Utsuno-
miya letos na jaře, foto Nakano Takeo

Zemřel Wim Crouwel (90), čestný 
člen SBB  
g Ve věku nedožitých 91 let zemřel Wim (Willem)  
Crouwel, nizozemský grafik-designér a typograf, 
čestný člen SBB. g Narodil se v Groningenu NL  
21. 11. 1928 a zemřel 19. 9. 2019 doma v Am- 
sterodamu NL. g Patřil mezi nejvýznamnější ho- 
landské osobnosti designu, založil studio Total  
Design (1963), byl u všeho podstatného (ho-
landský pavilon na Expo 70 Osaka, poštovní  
známky a telefonní seznam pro PTT − holand- 
skou poštu, letiště Schiphol, Stedelijk Museum  
Amsterdam, Rabobank, Randstand), meziná- 
rodně je „ikonická“ jeho abeceda New Alphabet 
(1967). g Na sympoziu VI. Bienále Brno 1974, 
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kdy byl členem mezinárodní poroty, představil  
např. vizuální styl města Rotterdam. g Mj. také  
vyučoval na Technické univerzitě Delft a 1985− 
1993 byl ředitelem Boijmans Van Beuningen art  
museum v Rotterdamu. g Jako poctu Wimu 
Crouwelovi připravilo Stedelijk Museum Amster- 
dam výstavu Wim Crouwel: Mr. Gridnik (28. 9.  
2019>22. 3. 2020). Mr. Gridnik je Crouwelova  
přezdívka založená na tom, že byl ve světě 
vedoucím představitelem tzv. mezinárodního 
stylu založeného na gridu (rastru). Pro muzeum  
navrhl v letech 1963−1985 na 300 katalogů  
a přes 400 plakátů... Více o výstavě viz www.
stedelijk.nl/en/exhibitions/wim-crouwel g Inter-
aktivní stránka vzpomínek viz https://crouwel.
stedelijk.nl/ g Nekrolog v britském Guardianu 
www.theguardian.com/          20/9/2019 (18:51)
032 Wim Crouwel a Jan Rajlich st. se naposled sešli 
na kongresu AGI v Berlíně 3. 10. 2005, foto J. R. ml.
033 Kresba od Wima Crouwela z návštěvy Brna  
(VI. Bienále Brno) v roce 1974

Zemřel čestný člen SBB architekt 
Zdeněk Lang  
g Ve věku 91 let zemřel brněnský architekt 
Ing. Zdeněk Lang, čestný člen SBB. g Narodil 
se v Brně 29. 6. 1928, zemřel 19. 11. 2019 rov- 
něž v Brně. Poslední rozloučení s architektem 
Z. Langem se uskuteční ve čtvrtek 28. 11. 2019  
odpoledne ve 14.00 h v obřadní síní kremato-
ria města Brna na Jihlavské ul. g O architektu  
Z. Langovi – jeho životě a díle – více v předcho-
zích zprávách na webu SBB: http://sbb-bienale- 
brno.cz/architekt-zdenek-lang-90/; http://sbb-bi-
enale-brno.cz/architekt-zdenek-lang-cestnym-
clenem-sbb/                            21/11/2019 (9:38)

Dan Reisinger, čestný člen SBB, ze- 
mřel | BBA honorary member has died  
g 26. 11. 2019 ráno ve spánku zemřel v Tel Avi- 
vu IL ve věku 85 let čestný člen SBB, izraelský 
designér Dan Reisinger. Narodil se 3. 8. 1934  
v Kanjiži v bývalé Jugoslávii na hranicích s Ma- 
ďarskem (nyní Srbsko). Vystudoval Bezalel 
Academy of Art, Jerusalem IL (1950–1954) a poté  
Central School od Art London UK. Vlastní stu-
dio otevřel v roce 1967. Byl jedním z nejvlivněj- 
ších a ve světě nejznámějších izraelských de-
signérů, vystavoval na mnoha místech celého 
světa a obdržel řadu ocenění doma i v zahra-
ničí. g Pohřeb bude ve čtvrtek 28. 11. 2019 ve 
14.00 h na novém hřbitově v Ramat Hasharon 
(Tel Aviv) IL. g R. I. P.! Čest jeho památce! g 

Dan Reisinger byl přítelem Jana Rajlicha st.  
i ml. a velkým podporovatelem Bienále Brno, kam  
byl pozván tehdejším předsedou OV Bienále  
J. R. ml. jako porotce a přednášející v r. 1994. 
g V r. 2000 SBB uspořádalo v Brně (Moravská 
zemská knihovna a Atrium IBC) výstavu cyklu  
52 serigrafií Dana Reisingera Svitky ohně / Scrolls  
of Fire k historii židovského národa. Všechny  
tyto serigrafie zůstaly v Brně − autor je daroval  
společnosti K 2001 (spolupořadatel výstavy)  
s tím, že budou vystaveny v budoucím muzeu 
společnosti v Brně. g Jedním z posledních děl  
Dana Reisingera je plakát pro naši akci JR100 
v roce 2020, který navrhl a poslal do Brna  
22. 10. 2019, měsíc před svou smrtí... g Více 
viz https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Reisinger;  
www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel- 
prize-winning-designer-behind-iconic-logos-of- 
el-al-habima-dies-at-85-1.8193267; video z ne- 
dávné výstavy v Budapešti na fb: www.facebook. 
com/danreisingeofficial/videos/134153923930- 
6838/                                     26/11/2019 (22:25) 
034 Tento plakát/pohlednici vytvořil Dan Reisinger 
k sympoziu 16. Bienále Brno 1994 (s. 6)

https://www.facebook.com/rajlich.jan/posts/10224758816383855
https://www.facebook.com/rajlich.jan/posts/10224758816383855
https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/barbara-salamounova-maxipes-fik-nebyl-podle-naseho-psa-jen-byl-stejne-rasy-40329992
https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/barbara-salamounova-maxipes-fik-nebyl-podle-naseho-psa-jen-byl-stejne-rasy-40329992
https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/barbara-salamounova-maxipes-fik-nebyl-podle-naseho-psa-jen-byl-stejne-rasy-40329992
https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/barbara-salamounova-maxipes-fik-nebyl-podle-naseho-psa-jen-byl-stejne-rasy-40329992
http://www.katsui.co.jp/
https://blog.graphicine.com/mitsuo-katsui-contemporary-japanese-posters/
https://blog.graphicine.com/mitsuo-katsui-contemporary-japanese-posters/
https://blog.graphicine.com/mitsuo-katsui-contemporary-japanese-posters/
https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/wim-crouwel
https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/wim-crouwel
https://crouwel.stedelijk.nl/
https://crouwel.stedelijk.nl/
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/oct/02/wim-crouwel-obituary
http://sbb-bienale-brno.cz/architekt-zdenek-lang-90/
http://sbb-bienale-brno.cz/architekt-zdenek-lang-90/
http://sbb-bienale-brno.cz/architekt-zdenek-lang-cestnym-clenem-sbb/
http://sbb-bienale-brno.cz/architekt-zdenek-lang-cestnym-clenem-sbb/
http://sbb-bienale-brno.cz/architekt-zdenek-lang-cestnym-clenem-sbb/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Reisinger
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-prize-winning-designer-behind-iconic-logos-of-el-al-habima-dies-at-85-1.8193267
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-prize-winning-designer-behind-iconic-logos-of-el-al-habima-dies-at-85-1.8193267
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-prize-winning-designer-behind-iconic-logos-of-el-al-habima-dies-at-85-1.8193267
https://www.facebook.com/danreisingeofficial/videos/1341539239306838/
https://www.facebook.com/danreisingeofficial/videos/1341539239306838/
https://www.facebook.com/danreisingeofficial/videos/1341539239306838/
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035 Dan Reisinger v „hvězdné“ mezinárodní jury 
16. Bienále Brno 1994: zleva Vlasta Noshiro Čiháko-
vá, D. R., Seymour Chwast a Santiago Pol
036 Plakát Dana Reisingera k poctě J. Rajlicha, 2019

Profesor Victor Margolin (78) odešel… 
g Čestný člen SBB prof. Victor Margolin, dr. h. c.,  
historík a teoretik designu, odešel navěky 27. 11.  
2019 ve Washingtonu US ve věku 78 let. g 

Narodil se v roce 1941, vystudoval Columbia 
University New York (1963), působil mj. jako VŠ  
pedagog (University of Illinois Chicago, Bezalel  
Academy of Arts and Design Jerusalem, Poli- 
tecnico di Milano), byl zakládajícím editorem 
vědeckého časopisu Design Issues (od 1983). 
g Napsal desítky článků a vydal řadu publikací  
jako např. The American Poster Renaissance  
(1975); Design Discourse (1989); Discovering De- 
sign (1995); The Idea of Design (1995); The Strug- 
gle for Utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy- 
-Nagy, 1917–1936 (1997); The Designed World  
(2010); World History of Design (2015) atd. g Ob- 
držel řadu významných ocenění zejména od vě- 
decké komunity, poctěn byl nedávno také cenou  
ico-D Presidents Trophy. g Brno navštívil Victor  
Margolin v červnu 1986 jako porotce 12. Bienále  
Brno ’86 a přednášející na mezinárodním sym- 
poziu (s přednáškou „American Social Posters 
of the 1960s“). Zúčastnil se svojí dvacítkou i akce  
SBB „20“ v r. 2002. g Více viz https://en.wiki- 
pedia.org/wiki/Victor_Margolin; https://victor.
people.uic.edu/index.html       30/11/2019 (7:50)
037 Victor Margolin US na sympoziu Bienále Brno 
1986 probíhajícím v hotelu International (vlevo ved-
le sedí tehdejší prezident Icogrady Jorge Frascara 
CA, před nimi Sudarshan Dheer IN)

Zemřel Volker Pfüller… 
g Čestný člen SBB profesor Volker Pfüller, ně- 
mecký ilustrátor, plakátista a scénograf, naro- 
zený 7. 6. 1939 v Lipsku, zemřel 23. 10. 2020 
v Rudolstadtu (město jihozápadně od Jeny) ve 
věku 81 let. g Volker Pfüller absolvoval Fach-
hochschule für Angewandte Kunst Berlin-Schö-
neweide (1960) a Hochschule für bildende und 
angewandte Kunst Berlin (1965). V roce 1990 
byl profesorem na Kunsthochschule Kassel, 
1992–1997 na Kunsthochschule Berlin-Weißen- 
see  a v letech 1997–2005 na Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig. g Jeho plakáty  
a ilustrace získaly různé ceny na oborových 
přehlídkách v Německu i v zahraničí. Získal mj.  
stříbrnou medaili na Pražském Quadriennale 
(1983), státní cenu za kulturu v NDR (1986), 
stříbrnou medaili na Bienále plakátu v Lahti FI 
(1987) aj. g Volker Pfüller byl členem meziná- 
rodní jury Bienále Brno v roce 1988. g Čest 
jeho památce!                     24/10/2020 (13:54)
038 Volker Pfüller (vpravo) s Janem Rajlichem st. 
na vernisáži svých prací u příležitosti berlínského 
kongresu AGI v roce 2005….........................................
039–040 Náhrobek Jana Rajlicha na čestném pohře- 
bišti města Brna ve skupině čestných hrobů H5E 
odhalený koncem listopadu 2019 (autorem je Jan 
Rajlich ml.). Vzpomínka u náhrobku v předvečer 
100. výročí (9. 4. 2020) byla omezena celostátní 
karanténou 
041–043 Symboly mezinárodní plakátové akce SBB  
JR 100×100 inspirované tvorbou J. Rajlicha st.
044 Autorem variabilní značky všech tří výstav JR 
100 v MG, vycházející z piktogramu Jana Rajlicha  
st. z r. 1977, je Lukáš Kijonka, únor 2020
045–046 Listopadové číslo „Zpráv z Galerie“ (MGZN,  
IX, 2019) přineslo obsáhlou informaci k retrospek- 
tivní výstavě JR v Moravské galerii
047 Skleněný objekt Ceny A. Muchy s vygravírova-
nou dedikací J. Rajlichovi k 10. 4. 2020

 JAN RAJLICH 100
SBB rok 2020 bude hlavně rokem 
Jana Rajlicha  
g V r. 2020 Sdružení Bienále Brno jako svou  
hlavní aktivitu připomene jubileum iniciátora  
a zakladatele Bienále Brno Jana Rajlicha st. 
(10. 4. 1920−27. 11. 2016). Akcí k století JR 
bude celá řada. g V současné době již se schá- 
zejí originální autorské plakáty do mezinárodní  
akce JR 100 „Hommage: Jan Rajlich 100×100“ 
– 100 plakátů 100 designérů. Do této akce byli 
osobně pozvání významní grafici a afišisté, čest- 
ní členové SBB a umělci, osobní přátelé JR.  
Tato naše akce již získala v dubnu t. r. záštitu 
primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové  
a také endorsement ico-D, mezinárodní rady de- 
signu se sídlem v Montrealu. Výstava plakátů 
JR 100 od vyzvaných autorů je plánována od 
konce dubna 2020 v Místodržitelském paláci 
Moravské galerie v Brně v souvislosti s dalšími  
výstavami, které připravuje Moravská galerie  
(viz níže). g Řídící výbor SBB usoudil, že by 
bylo vhodné akci JR 100 otevřít také pro další 
grafiky a přátele JR, a tak od ledna 2020 bude 
možno po dobu 3 měsíců do dubna 2020 zasí- 
lat elektronicky návrhy plakátů JR 100, které 
budou vyvěšeny jednak na naší stránce a jed-
nak na facebooku. Detaily budou vyhlášeny na  
Nový rok 1. 1. 2020. g Jak výše uvedeno, Mo- 
ravská galerie Brno připravuje jako hlavní akci 
retrospektivu celoživotního díla JR „Jan Rajlich  
Art&Design“ (kurátoři Ondřej Chrobák a Marta  
Sylvestrová), která bude otevřena v přízemí Pra- 
žákova paláce MG, Husova 18, Brno od 23. 4.  
2020. K výstavě MG vydá obsáhlou knižní pu-
blikaci mapující všechny složky celoživotního 
díla JR. g Dále MG chystá ve stejné době mj. 
doprovodnou výstavu vítězných prací všech 
ročníků Bienále Brno z doby působení JR v jeho  
čele (1963−1992). Tyto zmíněné i další akce 
v roce 2020 nahradí 29. mezinárodní bienále 
grafického designu Brno, které se z důvodu 
2,5leté rekonstrukce Uměleckoprůmyslového  
muzea MG bude konat až v roce 2022. g Zá- 
měrem MG také bylo současně zpřístupnit ve- 
řejnosti v přízemí UPM MG prostor Archivu JR, 
který MG již více než dva a půl roku zpracovává  
z přebírané pozůstalosti JR. Tento záměr je však,  
zdá se, ohrožen − jednak rekonstrukce se pro-
táhne až do roku 2021 a jednak výstavní kon-
cepci prostorů UPM MG má vypracovávat praž- 
ský výtvarník skla a nábytku prof. Jiří Pelcl...  
g Rok JR 100 byl vlastně zahájen už koncem 
listopadu 2019 odhalením náhrobku JR na 
čestném pohřebišti města Brna. Budou rovněž 
odhaleny pamětní desky (autor Martin Skalický)  
na rodném domě JR v jihočeské Dírné, kde žil 
v letech 1920−1939, a na domě v Jiráskově uli- 
ci v Brně (1981−2016), ve kterém je současné 
sídlo SBB. g Dalšími akcemi SBB v roce 2020 
budou již tradiční výstava plakátů z produkce 
členů SBB v brněnském kině Scala, od polovi-
ny roku pak dále série výstav plakátů a grafiky  
k sedmdesátinám předsedy SBB Jana Rajlicha 
ml. (Vyškov, Praha, Brno, Žilina, Zlín..., rovněž 
s endorsementem ico-D) a také výstavy nesto-
ra brněnské užité grafiky a ilustrace dlouholetého  
člena ŘV SBB Františka Borovce k jeho život- 
nímu jubileu 80 let. Tyto výstavy budou pokra- 
čováním cyklu SBB Brno − hlavní město grafic- 
kého designu, které započal v roce 1992 orga- 
nizovat právě Jan Rajlich st.    22/11/2019 (18:40) 
Jan Rajlich 100+ internet poster event  
g Bienále Brno (SBB) zve k účasti v plakátové 
akci JR 100+ g VÝZVA K ÚČASTI / veřejná in- 
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ternetová plakátová akce SBB / Sdružení Bie- 
nále Brno zve designéry k vytvoření umělecké- 
ho plakátu ke 100. výročí narození Jana Rajli- 
cha st. g INTERNETOVÁ AKCE JR 100+. Za- 
čátkem roku 2019 pozvalo Sdružení Bienále 
Brno (SBB) 100 designérů, členů SBB, přátel 
Jana Rajlicha a Bienále Brno, aby vytvořili pla- 
kát. Existuje však více než 100 přátel, známých  
a studentů Jana Rajlicha, a rovněž další grafič- 
tí designéři projevili zájem o účast. Proto nyní 
SBB také vyhlašuje tuto akci na internetu, od  
1. 1. do 21. 3. 2020 (deadline). g Kdo je Jan 
Rajlich Sr. (10. 4.1920 – 27. 11. 2016) ♥ Tvůrce 
plakátů, typograf, průkopník CI a informační gra- 
fiky v Československu ♥ Zakladatel Mezinárod-
ního bienále grafického designu v Brně (1963) 
a 30 let prezident brněnského bienále ♥ Také 
publicista, pedagog a organizátor kulturního ži-
vota ♥ Snažil se překonat bariéry mezi designem  
a uměním ve své tvorbě ♥ Propagoval design 
vizuální komunikace a jeho uznání a odpovída- 
jící místo ve společnosti g JR 100+ POSTER:  
♥ Hlavní název plakátu může být libovolný ♥ 
Plakát by měl obsahovat následující text: JR 100,  
nebo Hommage: Jan Rajlich 100, nebo Jan Raj- 
lich (1920–2016) ♥ Plakát může být tematicky 
zaměřen: a) Jan Rajlich – osobnost, život a práce.  
b) Jan Rajlich – grafika, grafický design, design  
vizuální komunikace a Bienále Brno. c) Jan Raj- 
lich – variace jednoho z „ikonických“ plakátů 
Jana Rajlicha ♥ Velikost 500 × 350 mm verti- 
kálně (na výšku), 200 dpi (...). g INSPIRACE  
Některá klíčová díla Jana Rajlicha Sr. najdete na  
facebooku: ♥ Plakáty 1, 1970–1990, www.face-
book.com/media/set/?set=a.319865396077&-
type=1&l=87e6609434 ♥ Plakáty 2, 1970–1990,  
www.facebook.com/media/set/?set=a.31985162- 
1077&type=1&l=f0ca7c9350 ♥ Plakáty 3, 1990– 
2010, www.facebook.com/media/set/?set=a.31- 
9825676077&type=1&l=d9812ec061 ♥ Koláže,  
www.facebook.com/media/set/?set=a.1015093- 
1047391078&type=1&l=07122169f3 ♥ Serigra- 
fie, www.facebook.com/media/set/?set=a.3896- 
41491077&type=1&l=fe74b2e330 ♥ Fotografie- 
-život, www.facebook.com/media/set/?set=a.320- 
319871077&type=1&l=b3acfdd6a2 g POZNÁMKA:  
(...) Vybrané plakáty z internetové akce JR 100+  
budou veřejně vystaveny on-line jak ve face-
bookové skupině, tak na webové stránce SBB. 
Výběr bude proveden na základě pouze dvou 
kritérií: profesionální kvalita a dodržení obsahu 
JR 100. Vybrané plakáty JR 100+ budou vysta-
veny v galerii Univerzitního kina Scala v Brně.         
                                                  1/1/2020 (23:31)
Jan Rajlich Hommage: 100 / deadline  
g Jan Rajlich Hommage: JR 100 – plakátová 
akce g Na základě žádostí a s ohledem na mi- 
mořádnou situaci s epidemií SBB/BBA prodlu- 
žuje deadline o 10 dnů do konce března 2020. 
Tento deadline je konečný. g Zároveň upozor- 
ňujeme, že bude vydán obsáhlý katalog k vý- 
stavě plakátů. Katalog zahrne všechny ve sku-
pině fb uveřejněné plakáty. Výstavy JR100 sa- 
motné budou z důvodu vládních restrikcí odlo- 
ženy. Sledujte informace na facebooku anebo  
na stránce sbb-bienale-brno.cz.  22/3/2020 (8:44)
Cena Alfonse Muchy SBB Janu Raj- 
lichovi st.  
g K 100. výročí narození iniciátora mezinárod- 
ního Bienále Brno a zakladatele Sdružení Bie- 
nále Brno Jana Rajlicha st. (10. 4. 1920 – 27. 11.  
2016) se Řídící výbor SBB rozhodl udělit Cenu  
Alfonse Muchy / SBB in memoriam jako uznání  
jeho celoživotní výtvarné tvorby a organizátor- 
ské činnosti. Jan Rajlich st. se stal známou osob- 
ností grafického designu 2. poloviny 20. století 

https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Margolin
https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Margolin
https://victor.people.uic.edu/index.html
https://victor.people.uic.edu/index.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319865396077&type=1&l=87e6609434
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319865396077&type=1&l=87e6609434
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319865396077&type=1&l=87e6609434
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319851621077&type=1&l=f0ca7c9350
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319851621077&type=1&l=f0ca7c9350
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319825676077&type=1&l=d9812ec061
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.319825676077&type=1&l=d9812ec061
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150931047391078&type=1&l=07122169f3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150931047391078&type=1&l=07122169f3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.389641491077&type=1&l=fe74b2e330
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.389641491077&type=1&l=fe74b2e330
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.320319871077&type=1&l=b3acfdd6a2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.320319871077&type=1&l=b3acfdd6a2
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nejen v České republice, ale i mezinárodně. g 

Objekt ceny tvoří skleněná plastika sklářského 
výtvarníka Valéra Kováče s vygravírovaným 
textem ALFONS MUCHA PRIX / SDRUŽENÍ 
BIENÁLE BRNO / CENA ALFONSE MUCHY 
2020 / JAN RAJLICH in memoriam. g Naposle- 
dy byla Cena AM / SBB udělena v roce 2008 
(viz rubrika Cena Alfonse Muchy / Alphonse 
Mucha Prize na webu SBB).  10/4/2020 (15:41)
Jan Rajlich 100 – výstavy v Morav- 
ské galerii odloženy | exhibitions 
postponed  
g V pátek 10. 4. 2020 si připomínáme 100leté 
výročí narození Jana Rajlicha st., malíře a gra-
fika a mj. i zakladatele Sdružení Bienále Brno. 
g Bohužel ze vzpomínkových akcí, na kterých 
by se mohli přátelé a kolegové Jana Rajlicha 
sejít, nyní ze známých důvodů sešlo, otevřeny 
v dubnu nebudou ani připravované výstavy. g  

Sdružení Bienále Brno zorganizovalo meziná- 
rodní akci Hommage: Jan Rajlich 100. Akce má  
záštitu Mezinárodní rady designu ico-D, primá- 
torky města Brna Markéty Vaňkové a hejtmana  
Jihomoravského kraje Bohumila Šimka. g Do 
akce, která měla uzávěrku 31. 3. 2020, jsme 
obdrželi přes 300 návrhů plakátů Janu Rajli- 
chovi věnovaných. Kolem 200 vybraných pla- 
kátů bylo postupně uveřejněno na facebooku.  
Nyní během měsíce dubna nachystáme z těch- 
to plakátů dvě webové výstavy na této naší 
webové stránce: g 1) 100 plakátů pozvaných 
autorů – JR 100×100, 2) výběr dalších cca 100  
plakátů – JR 100+ g První výstava JR 100×100  
bude součástí tří výstav v Moravské galerii, je- 
jichž vernisáž byla z 23. 4. 2020 posunuta o pět  
měsíců na 24. 9. 2020, výstavy v MG potrvají  
do 28. 2. 2021 – viz http://www.moravska-ga-
lerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/
pripravovane-vystavy.aspx g Na výstavách MG  
plánuje ve spolupráci se SBB také komentova- 
né prohlídky o tzv. Muzejní noci, která je proza- 
tím přesunuta na sobotu 14. 11. 2020 (pozn.: 
zrušeno). g Druhá výstava SBB JR 100+ by se  
měla odehrát v redukované podobě ve foyer 
Univerzitního kina Scala v Brně. Tam ale zatím 
nový termín nebyl určen. g K oběma výstavám  
SBB vydává v redakci a úpravě Jana Rajlicha  
ml. společný obsáhlý katalog formátu cca B5  
(170 × 240 mm), 160 stran, kde budou vedle  

Hommage: Jan Rajlich | 100 plakátů 
„plus“ (JR 100+)  
g V r. 2020 se Sdružení Bienále Brno rozhodlo 
rozšířit akci a prostřednictvím internetu pozvat  
i další grafiky – odbornou veřejnost (JR 100+) 
g Do uzávěrky obou akcí, která byla 31. 3. 2020,  
obdrželi organizátoři celkem přes 330 plakátů 
195 autorů z 34 zemí. g Výsledkem jsou dvě 
výstavy – výstava 100 plakátů vyzvaných au-
torů (JR 100×100) a výstava dalších 100 vybra- 
ných plakátů (JR 100+). Celkem bylo vybráno 
200 plakátů od 161 autorů. g Mezi zastoupe- 
nými tvůrci nalezneme řadu ikon světového  
i českého grafického designu a plakátové tvor- 
by. g JR 100+. JR100: 100 plakátů (+), výbě- 
rová výstava 100 plakátů od 78 designérů. Ter-
mín výstavy: 23. 9. − 23. 11. 2020. Místo: foyer  
Univerzitního kina Scala Brno. Výstava je 74. 
výstavou dlouhodobého cyklu výstav SBB 
Brno − hlavní město grafického designu. g Se-
znam vystavujících: g Z Česka – CZ: Pavel Be- 
neš, František Borovec, Boris Mysliveček, Jan 
Rajlich ml., Petr Kubín, Dagmar Kučerová-La-
natová, Vladimír Netolička, Wojciech Osuchow- 
ski, Jaroslav Pejčoch, Marie Michaela Šechtlo- 
vá, Andrea Uváčiková. g Ze Slovenska – SK:  
Peter Eliáš, Andrej Haščák, Pavel Choma, Eva  
Jenčuráková, Mykola Kovalenko, Robert Paršo.  
g Z dalších zemí: Emran Abtahi IR, Frank Ar-
belo BO/CU, Adán Paredes Barrera MX, Vasily  
Bertels RU, Anna Black UA, Natalia Bragina RU,  
Fabián Carreras AR, Alejandro Criollo MX, Ag- 
nieszka Dajczak PL, Michał Dyakowski PL, Jo- 
chen Fiedler DE, Xiaojie Fu CN, Luis Angel Gar- 
cia MX, Julia Golovina BY, Lisa Graham US, Sun  
Hao CN, He Huang CN, Vladimir Chaika RU, 
Li Chaoli CN, Guo Chen CN, Paul Ibou BE, 
Ivan Kashlakov BG, Cui Kemeng CN, Lukasz 
Kliś PL, Wojciech Kolek PL, Canwei Lai CN, 
Zbigniew Józef Latala PL, Vladimir Lesnyak UA,  
Bartosz Mamak PL, Chaz Maviyane-Davies 
ZA/US, Aleksei Mikhailov RU, Fabian Emma-
nuel Muñoz Rodriguez MX, Naufan Noordyan-
to ID, Hisae Oba JP, Pavel Pisklakov RU, Péter 
Pócs HU, Xue Qing CN, Luis Antonio Rivera 
Rodriguez MX, Gholamreza (Masoud) Saffari 
IR, Sergei Sarkisov BY, Olga Severina UA/US, 
Sigel Shimo’Oka JP, Feng Sha CN, Peter Ben-
ce Simon HU, Anatoly Sinishin UA, Elmer Sosa  
MX, Parisa Tashakori IR/US, Wang Tianxiao CN,  
Jacek Tofil PL, Laze Tripkov MK, Abdulkerim 
Turkaya TR, Zhang Wenlong CN, Zhong We-
nyue CN, Zhonghao Wu CN, Qiao Xiang CN, 
Wei Xu CN, Zhao Yixiao CN, Shu-Chen Yu TW,  
Chen Zhe CN, Haishan Zhu CN, Benoni Cerat-
ti Zorzi BR. g Obě plakátové akce (JR100×100 
a JR100+) byly od ledna 2020 průběžně doku-
mentovány na facebooku ve skupině Jan Raj- 
lich 100 a od konce dubna budou vystaveny 
nejprve zde na internetu na webových výsta-
vách sbb-bienale-brno.cz/ g Obě plakátové 
akce (JR 100×100 a JR 100+) budou mít spo-
lečný reprezentativní katalog s reprodukcemi 
všech 200 vystavených plakátů a se vzpomín-
kovými texty (Vlasta Brímová CZ, Dana Dori-
cová SK, Jan Rajlich ml. CZ, Sergej Serov RU, 
Zdzislaw Schubert PL, Peter Simmlinger AT a Vá- 
clav Svoboda CZ), který vydává Sdružení Bie- 
nále Brno (160 stran, 170×240 mm). g Jan Raj- 
lich ml., kurátor výstav JR 100 g Akce SBB 
Hommage: Jan Rajlich 100 je finančně podpo- 
řena statut. městem Brnem. g JR 100+ webová 
výstava je na stránce SBB.   29/4/2020 (21:06)
Jan Rajlich 100 – Mr. Brno  
g Dlouho očekávaná a více než rok připravova- 
ná publikace „Jan Rajlich 100 – Mr. Brno“ byla 

plakátů i vzpomínkové příspěvky některých členů  
SBB teoretiků (Vlasta Brímová, Dana Doricová,  
Zdzisław Schubert, Sergej Serov, Peter Simm-
linger, Václav Svoboda) a 4strana věnovaná  
práci Jana Rajlicha st. pro BVV (Veletrhy Brno).  
g Přímo ve dnech jubilea bylo 100 let Jana Raj- 
licha st. uctěno: 1) položením věnce na náhro-
bek na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova  
města Brna ve skupině hrobů č. H5E, hrobové 
místo č. 8 (v předvečer, tj. ve čtvrtek 9. 4. 2020  
odpoledne – neveřejná akce, návštěva hřbitova  
je ovšem možná), 2) instalací pamětní desky  
na rodném domě v Dírné, okres Tábor (neve- 
řejná akce, autor sochař Martin Skalický, typo- 
grafická spolupráce Jan Rajlich ml., portrét po- 
dle fotografie Antonína Kanty) g Více podrob-
nosti o plakátové akci JR 100 bude součástí 
zmíněných webových výstav. Akce SBB Hom-
mage: Jan Rajlich 100 je finančně podpořena 
městem Brnem.                      10/4/2020 (23:10)
Hommage: Jan Rajlich | 100 plakátů 
100 designérů (JR 100×100)  
(...) g JR 100×100. JR 100: 100 plakátů ×100 
designérů (výstava 100 pozvaných designérů).
Termín výstavy: 24. 9. 2020 – 28. 2. 2021. Místo:  
Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně. 
Kurátor výstavy Jan Rajlich ml., odborná spo-
lupráce a rozvrh instalace František Borovec. 
g Výstava je 73. výstavou dlouhodobého cyklu 
výstav SBB Brno − hlavní město grafického de- 
signu. g Seznam vystavujících: g Z Brna – CZ:  
František Borovec, Jiří Eliška, Václav Houf, Ale- 
na Jedličková, Boris Mysliveček, Jan Rajlich ml.  
a Martin Skalický. g Z Česka dále – CZ: Karel 
Aubrecht, Peter Bankov, Pavel Beneš, Michal 
Cihlář, Václav Johanus, Petr Kubín, Dagmar 
Kučerová-Lanatová, Karel Míšek, Aleš Najbrt, 
Vladimír Netolička, Pavel Noga, Jaroslav Pej- 
čoch, Zdeněk Světlík, Jindřich Štreit, Jiří Toman  
a Zdeněk Ziegler. g Ze Slovenska – SK: Veroni- 
ka Barrera, Andrej Haščák, Pavel Choma, Fero 
Jablonovský, Peter Javorík, Dušan Junek, My- 
kola Kovalenko, Vladislav Rostoka, Stanislav 
Stankoci, Vladimír Vološin a Jozef Vydrnák. g 

Z dalších zemí dále (výběr): Eduardo Barrera 
Arambarri MX, Tommy Barr IE, Xavier Bermú-
dez MX, Subrata Bhowmick IN, Ken Cato AU, 
Stasys Eidrigevicius LT, Falk Fiedler / Grit Fied-
ler DE, Jochen Fiedler DE, Osvaldo Gaona MX,  
John Gravdahl US, Jianping He CN/DE, Fons 
Hickmann DE, Vladimir Chaika RU, Milan Chlum- 
ský DE, Seymour Chwast US, Paul Ibou BE, 
Tomasz Kipka PL, Michal Kliś PL, Piotr Kunce 
PL, Helmut Langer DE, Marina Langer Rosa DE,  
Yossi Lemel IL, Andrew Lewis CA, Apex Lin TW,  
Leo Lin TW, Rico Lins BR, Uwe Loesch DE, 
Andrej Logvin RU, Pekka Loiri FI, João Macha- 
do PT, Lech Majewski PL, Keizo Matsui JP, Chaz  
Maviyane-Davies ZA/US, Gérard Mermoz GB, 
Piotr Młodożeniec PL, Jacek Mrowczyk PL, 
Finn Nygaard DK, Eric Olivares Lira ES/MX, 
István Orosz HU, Marian Oslislo PL, Ryszard 
Otręba PL, Robert L. Peters CA, Kari Piippo / 
Pekka Piippo FI, Chen Pingbo CN, Władysław 
Pluta PL, Péter Pócs HU, Alain Le Quernec FR,  
Dan Reisinger † IL, Phil Risbeck US, Mehdi Saee- 
di IR, Ahn Sang-Soo KR, U. G. Sato JP, Christo- 
pher Scott EC, Sophia Shih TW, Yuri Surkov RU,  
Felipe Taborda / Augusto Erthal BR, Fumio Ta- 
chibana JP, Kan Tai-Keung CN, David Tartako-
ver IL, Parisa Tashakori IR/US, Boris Trofimov 
RU, Niklaus Troxler CH, Oleg Veklenko UA,  
Sergio Vezzali IT, Xu Wang CN, Gert Wunder- 
lich DE a Lourdes Zolezzi MX. g Spolupořada- 
tel: Moravská galerie v Brně. Akce SBB Homma- 
ge: Jan Rajlich 100 je finančně podpořena statu- 
tárním městem Brnem. g JR 100×100 webová 
výstava je na stránce SBB    24/4/2020 (20:52) 

….........................................
048–050 Instalace pamětní desky na rodném domě 
Jana Rajlicha st. v Dírné v den 100. jubilea 10. 4. 
2020 − zleva autor sochař Martin Skalický a Jan Raj- 
lich ml. a na dalším snímku též starostka Dírné 
Jana Vacková
051–052 Obdobná deska byla odhalena 24. 9. na 
domě na Jiráskově ul., kde JR žil posledních 35 let 
svého života; odhalení se zúčastnili mj. starosta Br-
na-střed Václav Mencl a ředitel MG Jan Press
053–054 Mezinárodní výstava 100 plakátů 100 auto- 
rů JR 100×100 v Místodržitelském paláci MG: jed-
ním z řečníků vernisáže byl i předseda SBB J. Raj- 
lich ml.; na vernisáž přijel z Lipska Jochen Fiedler   
055–056 Druhá část výstavy – 100 dalších vybra- 
ných plakátů  (JR 100+) je ve foyer Univerzitního 
kina Scala v Brně
057–058 V Místodržitelském paláci je instalována též 
výstava Jan Rajlich & Bienále Brno (1964–1992)  
s výstavou pamětních listů vytvořených návštěvní-
ky Rajlichových – u svého listu Karel Aubrecht 
059–063 Třetí výstavou JR 100 v Moravské galerii 
je retrospektiva Jan Rajlich Art & Design v Pražá-
kově paláci
064 Na obálce knihy JR 100 je použit piktogram od 
Jana Rajlicha, který navrhl pro hotel Morava Poho- 
řelice, 1977. Ten se stal symbolem výstav JR 100  
v Moravské galerii v Brně (str. 10)

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/pripravovane-vystavy.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/pripravovane-vystavy.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/pripravovane-vystavy.aspx
http://sbb-bienale-brno.cz/hommage-jan-rajlich-jr100-100-plakatu/
http://sbb-bienale-brno.cz/hommage-jan-rajlich-jr100-100-plakatu/
http://sbb-bienale-brno.cz/hommage-jan-rajlich-jr100-100-plakatu-x100-designeru/
http://sbb-bienale-brno.cz/hommage-jan-rajlich-jr100-100-plakatu-x100-designeru/
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čerstvě dovezena z brněnské tiskárny Helbich 
v den vernisáže výstav JR100 v Moravské gale- 
rii v Brně 24. 9. 2020. MG je současně vydava-
telem knihy, která na 367 + 57 stranách přináší 
v 10 kapitolách pohledy na různé oblasti roz-
sáhlého díla malíře a grafika Jana Rajlicha st.  
(1920–2016), zakladatele Bienále Brno, napsa- 
né pěti historiky umění (Pavel Coufalík, Vít 
Jakubíček, Pavel Ryška, Markéta Svobodová 
a Marta Sylvestrová, odborná editorka knihy). 
Součástí je i Život Jana Rajlicha očima jeho syna  
Jana Rajlicha ml. a bibliografie zpracovaná Ale- 
nou Rajlichovou. g Kniha jako zasloužená po- 
cta Janu Rajlichovi se stává významným edič- 
ním počinem, který umocňuje i atraktivní, ale 
přitom střídmá a přehledná typografická úprava  
(Kolektiv Studio, Lukáš Kijonka a Michal Krůl), 
u které jedinou vadou na kráse je problematic- 
ká práce s obrázky (např. prázdné východové  
stránky, chybné návaznosti k textům, kompo-
ziční bezradnost řady dvoustránek aj.). g Roz-
měr 180 × 250 mm, brož. vazba V4, v prodeji  
za 790 Kč, ISBN 978-80-7027-334-0. g Jak 
editorka publikace M. Sylvestrová listuje knihou –  
viz https://www.youtube.com/    26/9/2020 (17:22)
Výstavy Jan Rajlich 100 prodlouže-
ny do 8. 8. 2021  
g Bienále Brno (SBB) informuje o prodloužení 
výstav | Brno Biennale (BBA) informs about pro- 
longation of exhibitions – all three JR 100 exhi-
bitions will open in the Moravian Gallery in  
Brno again on December 9, 2020, and will be 
prolonged until August 8, 2021!!! g Jan Ra-
jlich 100 – Mr. Brno: 1) Jan Rajlich Art &  
Design, 2) Jan Rajlich & Bienále Brno, 3) Hom- 
mage: Jan Rajlich 100×100. Všechny tři vý- 
stavy JR 100 v Moravské galerii v Brně, které byly  
zahájeny 24. 9. 2020, ale po 3 týdnech uzavře-
ny kvůli dočasným omezením pohybu při virové 
pandemii, budou opět otevřeny od 9. 12. 2020 
a budou prodlouženy až do 8. 8. 2021!!! g Hom- 
mage: Jan Rajlich 100+. Rovněž druhá část 
mezinárodní výstavy plakátů Hommage JR 100+  
ve foyer Univerzitního kina Scala v Brně bude 
prodloužena, datum ukončení dosud nebylo 
stanoveno. g Jan Rajlich 70. Také výstavní  
intervence Jana Rajlicha ml. do stále expozice  
Moravské galerie v Pražákově paláci Art is Here,  
která byla zahájena 9. 6. 2020, bude prodlouže- 
na – počítá se prozatím s jejím zpřístupněním 
až do konce ledna 2021.          3/12/2020 (4:11)

 PUBLIKACE
Historie grafického designu Ta-
schen / také s členy SBB   
g Známé nakladatelství umělecké literatury Ta-
schen realizovalo grandiózní vydavatelský pro-
jekt. Vydalo kompletní historii grafického desig- 
nu od r. 1890 po současnost. The History of 
Graphic Design 1890−1959, Vol. 1 a The Histo- 
ry of Graphic Design 1960−today, Vol. 2 je mo- 
numentální dvousvazkové dílo mimořádného 
významu. Autoři Jens Müller a Julius Weide-
mann (editor) s kolektivem spolupracovníků od- 
vedli obdivuhodnou odbornou práci a výsled- 
kem je jakási bible moderního designu, ve které  
jsou zpracovány dějiny oboru za dobu 128 let. 
V desetiletých úsecích zaznamenávají klíčové 
návrhy a průlomová díla, významná směřování  
a tvůrčí osobnosti, které vývoj ovlivnily. g Pro 
současníky je zajímavý zejména druhý díl pro-
jektu od r. 1960 do r. 2018, ve kterém je zařa-
zena tvorba i některých českých a slovenských 
tvůrců, členů SBB, a samozřejmě též zahranič- 
ních legend − čestných členů SBB. Z českých 

autorů se do této publikace o historii světového  
grafického designu vešli Jaroslav Sůra, Zdeněk  
Ziegler a Jan Solpera, mimo členy SBB jsou pu- 
blikována ještě díla R. Vaňka, V. Ševčíka, J. Fi- 
šera, J. Chadimy a Studia Najbrt. Z českého 
pohledu tu ale některé klíčové osobnosti oboru 
jako např. Hlavsa, Rathouský, Seydl atd. chybí.  
Ze Slovenska mají svou tvorbou zápis ve svě- 
tové historii pouze Dušan Junek a Vladislav Ros- 
toka. g Vedle nich tu nacházíme plejádu čest-
ných členů SBB: Henrion, Cieślewicz, Chwast,  
Nagai, Cato, Crouwel, Ibou, Chermayeff, Yokoo,  
Steiner, Fukuda, Katsui, Świerzy, Troxler, Beltrán,  
Loesch, Reisinger, Dheer, Majewski, Pedroza,  
Orosz, Taborda, Machado, Ahn Sang-Soo. A jsou  
zde samozřejmě další legendární tvůrci jako 
např. Warhol, Vasarely, Miró, Frutiger, Toma- 
szewski, Vignelli, Rand, Fletcher, Lenica a mno- 
zí další. g Samotná fakta o publikaci jsou více 
jak výmluvná: obsahuje 3 500 děl, je výjimečná 
i rozměrově (25,5 × 38 × 5 cm), má 480 stran 
a váží přes 4 kila. Publikace určená pro celo- 
světový trh je trojjazyčná − anglicky, francouz-
sky, německy. g Celý projekt vzbudil mimořád-
ný ohlas a komentoval ho i světový tisk. The 
Wall Street Journal pod titulkem „Grafický de-
sign v průběhu časů“ uvádí: „Nejvíc vzrušující 
na grafickém designu je to, že přesně definuje  
vizuálního ducha doby. Toto mimořádné dílo do- 
kumentuje nejvýznamnější změnu od ,klasické‘ 
tvorby k úplně nové éře digitálních technologií  
a s nimi související proměnu grafické produkce.“  
Ohlas měla publikace i v The New York Times: 
„Jens Müller a spolupracovníci ambiciózně za-
znamenali pro historii nejen technologický vývoj  
naší doby, ale zejména přesný obraz vizuality 
a estetiky našich časů.“ g Dvousvazkové dílo 
je skvělým průvodcem dějinami moderní vizuál- 
ní komunikace a je adresováno zájemcům, 
profesionálům a zejména mladým adeptům 
grafického designu a což je důležité, kvalitně 
zaplňuje mezeru v dosud neúplně zpracova-
ných dějinách tohoto rozsáhlého oboru lidské 
činnosti.                                     23/1/2019 (7:46)
065 Kniha Historie grafického designu, Taschen
066 Výstavní plakát Dušana Junka SK z roku 1988
067 Filmový plakát Zdeňka Zieglera CZ (1965)
068 Plakát Jana Solpery CZ (1980)
069 Vladislav Rostoka SK je zastoupen touto knižní 
obálkou z roku 1983
070 Bienále Brno se dostalo do publikace na 
plakátu Rostislava Vaňka CZ (1982)
071 Někteří tvůrci tu mají i rozsáhlejší medailony 
jako zde čestný člen SBB Uwe Loesch DE

Javoríkův katalog k ruské revoluci 
oceněn  
g Bienále Brno (SBB) infomuje o oceněné kni-
ze: Peter Javorík se s knihou plakátů k výročí 
ruské revoluce 1917–2017 dostal mezi top 20 
knížek na Slovensku – získal Cenu v kategorii 
Knihy o výtvarnom umení a obrazové publiká- 
cie g S. Serov – P. Javorík: 100 rokov od Októ- 
brovej revolúcie Il. kolektív, fot. Vladimir Maku- 
shkin, Anna Szwaja, graf. úprava Peter Javorík,  
vyd. Peter Javorík – Studio Pidzej, Bardejov,  
tisk Devin printing house, Bratislava. g O akci  
viz www.bibiana.sk/sk/podujatia/najkrajsie-knihy- 
slovenska-2018                      26/4/2019 (13:33) 
072–073 Cenu osobně převzal Peter Javorík v dvora- 
ně Ministerstva kultury SR v Bratislavě 25. 4. 2019

Labradosti!!!  
g Konečně spatřily světlo světa! g Náš člen 
Pavel Beneš se dvacet let věnuje kreslení pro 
Pomocné tlapky. Jakýsi „odpad“ z návrhů se 
stal základem stále ještě nekonečné série Lab-
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radostí, která v srpnu vyšla knižně. Kniha ob-
sahuje víc jak 1 500 kreseb „událostí a činů 
slušných lidí, kteří se tváří jako labradoři“. Kni-
hu (210 × 200 mm, 192 stran, křída, 4/4, V4) si  
lze objednat za 350 korun na mailu labradost@
gmail.com (s uvedením poštovní adresy a komu  
knihu věnovat). g Kompletní Labradosti byly 
od srpna do konce září 2020 vystaveny v ma-
loskalské Galerii Josefa Jíry, včetně plakátové 
tvorby autora.                          8/10/2020 (14:11)
074 –075 Kniha Labradosti Pavla Beneše vyšla 
vlastním nákladem autora

Mikrosvěty Jana Rajlicha mladšího  
g Sdružení Bienále Brno je spoluvydavatelem 
dvou publikací, které vyšly v letošním roce 2020,  
roce kulatých narozenin Jana Rajlicha ml., a kte- 
ré obě zredigoval autor ve vlastní grafické úpravě.  
g Jan Rajlich Jr. / Plakát / Poster, 2. Knížka  
„Jan Rajlich Jr. / Plakát / Poster, 2“ je malou 
monografií plakátové tvorby brněnského gra-
fika Jana Rajlicha mladšího (nar. 1950), která 
vychází 10. 6. 2020 u příležitosti jeho 70. naro-
zenin a jeho výstav k tomuto jubileu v Brně, 
Vyškově, Praze, Českém Těšíně, Žilině a ve 
Zlíně. Obsahem je výběr kulturních a společen- 
ských plakátů z posledních 20 let, které byly  
z velké části autorovou reakcí na různé meziná- 
rodní výzvy a plakátové akce a byly tak vystavo- 
vány po celém světě. Tvůrčí rukopis autorských  
plakátů Jana Rajlicha ml. je rozpoznatelný a pro  
autora typický svou drobnopisnou kresbou vý-
jevů a vesměs automaticky tvořených textů 
mnohdy nonsensového charakteru. g Obrazo-
vá část je doplněna několika krátkými citacemi 
z textů k autorově tvorbě publikovaných v po- 
sledních letech (Vít Jakubíček, Jiří Hlušička, Jan  
Rajlich ml., Jan Rajlich st., Bohumil Hlaváček, 
Filip Krutek a Jan Tomandl) a stručnou českou 
a anglickou biografií. g Knížka volně navazuje 
na obdobně pojatou autorovu monografii „Jan 
Rajlich Jr. / Plakát / Poster“, kterou Sdružení 
Bienále Brno vydalo v roce 2001. Kniha vychází 
s finanční podporou statutárního města Brna. 
g Počet ilustrací: 105, rozměr: 160 × 160 mm, 
počet stran: 64. Vydalo Sdružení Bienále Brno, 
ISBN 978-80-86830-32-2, spoluvydavatelem je 
Miroslav Klepáček – Sursum Tišnov, ISBN 978-80-
7323-350-1. Doporučená prodejní cena: 120 Kč. 
076 Jan Rajlich Jr.: Plakát / Poster 2, obálka (str. 10)
g Jan Rajlich ml. Ma(i)krosvět, plakáty / gra-
fika, posters / graphics. Výtvarná monografie 
Jana Rajlicha ml., absolventa architektury na  
Fakultě stavební VUT Brno a dlouholetého do- 
centa designu na Ústavu konstruování Fakulty  
strojního inženýrství VUT Brno, mapuje 66 let 
jeho tvorby. V knize na 224 stranách velkého 
formátu (248 × 335 mm) jsou představeny v chro- 
nologickém sledu všechny polohy jeho umělec- 
kého projevu – od dětské kresby přes kresby  
a malby, počítačovou grafiku a serigrafie po 
grafický design. Monografie je však zejména 
zaměřena na Rajlichovy autorské plakáty od 
70. let 20. století do současnosti. g Typickou  
součástí mnohých autorových serigrafií a pla- 
kátů jsou rukopisné automatické nonsensové 
či absurdní dialogy, slova a věty, které jsou ve 
většině případů v monografii přepsány jako sa-
mostatné kratší i delší texty (je jich 34) u přísluš- 
ných reprodukcí. g V knize jsou publikována 
nová i starší pojednání o výtvarníkově tvorbě od  
17 autorů (mj. Karel Aubrecht, Jiří Hlušička, Ondřej  
Chrobák, Ludvík Kundera, Sergej Serov, Zdzi- 
sław Schubert, Marta Sylvestrová...). Původní  
obšírné texty o Janu Rajlichovi ml. do mono-
grafie napsali umělečtí historici Dana Doricová  
ze Žiliny a Vít Jakubíček ze Zlína. Do knihy je 

https://www.youtube.com/watch?v=hP9QPEh7dbc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1twjDYpujxkhVdldzuWSZ3DajyA1oWfWFMt7dCDUchq6HZhisu8OblxYs
http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/najkrajsie-knihy-slovenska-2018
http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/najkrajsie-knihy-slovenska-2018
mailto:labradost%40gmail.com?subject=
mailto:labradost%40gmail.com?subject=
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začleněn i výběr z textů autora o designu, gra-
fickém designu, o plakátu a typografii, včetně 
jeho habilitační přednášky z roku 1995. Publika- 
ce je dále vybavena podrobným životopisným  
přehledem, soupisem samostatných a kolektiv- 
ních domácích i mezinárodních výstav a úplnou  
bibliografií, kterou zpracovala Alena Rajlichová.  
g Podstatnou částí monografie jsou ale obráz-
ky – reprodukce a fotografie, kterých je celkem 
548.  g Kniha vychází nákladem nakladatelství 
Vysokého učení technického v Brně VUTIUM  
v koedici se Sdružením Bienále Brno. V prodeji je  
od poloviny října za 720 Kč.       19/10/2020 (4:14)
077 Jan Rajlich ml.: Ma(i)krosvět, obálka (str. 10)
078–081 Ukázky dvoustran z monografie Jana Raj- 
licha ml. Ma(i)krosvět (str. 10)

VÝSTAVY A AKCE
Výstavy a akce členů SBB
Bubeník v Trojce  
g Výstava maleb Josefa Bubeníka: „Abychom 
to trochu osvětlili“ je ke zhlédnutí v kavárně  
Trojka – Dům pánů z Kunštátu, Dominikán- 
ská 9, Brno, 7. 3.>4. 4. 2019 g Vernisáž 6. 3.  
2019 v 18 h uvedl Pavel Baďura, s proslovem  
vystoupil prof. Petr Oslzlý, rektor JAMU, a v krys- 
talovém rytmu zahrál na kytaru a LOOP a za-
zpíval Martin Kudlička-Kudla. g J. Bubeník je 
brněnský rodák (nar. 1965), vystudoval výtvar-
nou výchovu na Pedagogické fakultě Masary-
kovy univerzity a považuje se i za žáka Petra 
Skácela a Jana Wolfa. Je členem surrealistické 
skupiny Stir Up (od 2000), Spolku výtvarných 
umělců Vysočiny (od 2008) a Sdružení Bienále 
Brno (od 2008). 20 let působí jako grafický de-
signér a typograf Centra experimentálního di-
vadla v Brně. g Autor má od roku 1987 na svém  
kontě 33 samostatných výstav, v r. 2018 vysta-
voval „Krystalové rezonance“ v Galerii Plati- 
nium Brno a v České spořitelně Brno. Výstava 
„Abychom to trochu osvětlili“ je autorovou první  
letošní výstavou. g Více info viz http://www.
bubenik.net/                              7/3/2019 (10:59)
082 Jedna z vystavených „krystalových“ maleb 
083 Spokojený autor Josef Bubeník na své vernisá- 
ži v kavárně Trojka u stolu se svým otcem 

Andrej Haščák – Plakáty | Posters
g Andrej Haščák Plakáty. Čítárna a kavárna  
AVION, Hlavní třída 2061, Český Těšín. Zahá-
jení 3. 5. 2019 v 17.00 h. Trvání výstavy 4. 5.> 
30. 5. 2019. Pořadatelé: Městská knihovna  
Český Těšín, Spolek Půda v Českém Těšíně. 
Kurátor: Pavel Noga g Výstava Andreje Haš- 
čáka v těšínské kavárně Avion: V posledních 
letech se v rámci výstavního plánu návštěvní- 
kům těšínské kavárny Avion představují vedle  
malířů a fotografů také grafičtí designéři. Ve 
městě každoročně probíhají divadelní, filmo-
vé i jazzové festivaly těžící jednak z historické 
těšínské multikulturní tradice, kdy vedle sebe  
v tomto městě po staletí žili Poláci, Češi, Němci  
i Židé, a jednak z výhodné zeměpisné polohy, 
díky které k sobě dodnes mají nejblíže přede- 
vším Poláci, Češi a Slováci. A tak není divu, že  
se po několika polských a českých grafických 
designérech konečně může představit také slo-
venský tvůrce plakátů Andrej Haščák. Jeho ko-
loristicky bohaté a dynamické plakátové kom-
pozice se výborně hodí do strohého funkciona- 
listického interiéru literární kavárny, jež doslo-
vně představuje most mezi národními kultura-
mi, vždyť přímo pod okny kavárny teče řeka Olše  
tvořící hranici mezi Českou republikou a Pols- 

kem a přejít ji lze po mostě vzdáleném od ka-
várny jenom několik kroků. Andrej Haščák do 
Českého Těšína zavítal z Košic – rovněž multi- 
kulturního města, jež v sobě spojuje tradice 
slovenské a maďarské. A aby těch národnost-
ních inspirací nebylo dost, můžeme zmínit i asij- 
skou tematiku některých vystavených Haščá- 
kových plakátů. Většina hostů kavárny Avion  
sice hovoří polsky nebo česky, ale cestou do 
kavárny míjejí i řady těsně sousedících asij- 
ských obchodů… Na vystavených plakátech 
Andreje Haščáka je typografie upozaděna. Do- 
minantní jsou obrazové znaky a barevné struk- 
tury, dobře srozumitelné i v jazykově smíšeném  
těšínském prostředí. P. N.       3/5/2019 (23:27) 
084 Plakát výstavy Andreje Haščáka v Č. Těšíně 
085 –086 Avion v Českém Těšíně, autor Andrej Haš- 
čák a kurátor Pavel Noga na výstavě

Podzimní výstavy Evžena Jecha
g Evžen Jecho v průběhu měsíců září a října 
vystavuje dvakrát − v Otrokovicích a ve Zlíně.  
g První je prezentace dvou výtvarníků v MGO 
(Městská galerie Otrokovice, 23. 9.>20. 10. 2019).  
František Květoň představuje své poslední ob-
razy, na kterých pracoval  ve Zlíně, a Evžen Jecho  
se ohlíží za svou tvorbou dřevěných objektů. g 

Druhá prezentace Evžena Jecha je ve foyeru 
Městského divadla ve Zlíně (1. 10.>30. 10. 2019), 
kde nainstaloval v 51 rámech své grafické novo- 
tvary. Celá instalace se skládá z obsahu tří ka- 
talogů Catalogue 1, Catalogue 2 a Catalogue 3.  
Poslední díl byl dokončen začátkem letošního 
roku. Jde o první představení prací katalogu v ce- 
lém svém rozsahu veřejnosti.    1/10/2019 (23:23) 
087 Evžen Jecho, z výstavy: Catalogue 1
088 Jeden z Jechových vystavených objektů

Průniky a taky Ataky Karla Aubrechta 
a spol.  
g Výstava Průniky Karla Aubrechta (malba, gra- 
fika) a Marka Dobeše (plastika, keramika) měla  
být otevřena v divadle v Horních Počernicích  
www.divadlopocernice.cz 11. 3.>4. 5. 2020 
koncertem Ataky Jany Koubkové. g Výstava byla  
nainstalována, ale koronavirová situace verni- 
sáž i výstavu zrušila. Výstava byla však ještě 
dokumentována (v krajanském tisku: Sudeten-
deutsche Zeitung, č. 13, 27. 3. 2020, str. 2) a byl  
vysílán pořad o výstavě na německé vlně čes- 
kého rozhlasu (k poslechu a počtení je na https:// 
www.radio.cz/de/rubrik/kultur/kunst-zu-corona- 
zeiten-warten-auf-die-vernissage „Kunst zu Co- 
rona-Zeiten: Warten auf die Vernissage“ (Umění  
v době coronaviru: Čekání na vernisáž). g Au-
toři se nakonec rozhodli výstavu dokumentovat 
v 56stránkové publikaci Průniky aneb Průvod-
ce uzavřeným prostorem, která vyšla v elek- 
tronické podobě 1. 4. 2020. Publikace v pdf 
je zde: http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/
uploads/2020/04/PrunikyAtaky_pruvodce_defi-
nitivni_o.pdf. Nahlédněme do úvodního textu:  
g PŘEDSLOV... Vážení a milí přátelé, těšili  
jsme se na Vás „jako malé děti“! Víme z Vašich  
reakcí, že jste se těšili i Vy a dost z Vás se za 
námi chtělo vydat do prostorem i lidsky velmi 
přívětivého prostředí Divadla Horní Počernice. 
g I když všude kolem nás už řádila ve vzduchu 
jakási podivná nepřívětivost, nachystali jsme 
vše tak, abychom Vás mohli radostně, vesele 
i důstojně přivítat mezi námi a nabídnout Vám 
něco dobrot pro Vaše oči, uši i chuťové buňky.  
A tím vším snad i pro duši, mysl a srdce. g Jak  
to nakonec (prozatím!) dopadlo, všichni víte. Ale  
nezoufáme, nejsme v tom sami. Naopak, jsme 
v tom teď všichni – tak říkajíc globali-značně, 
a tak si maně vzpomínám na jeden citát, který 
jsem poprvé četl někdy kolem svých třinácti let: 

„Pesimismus v dnešní době by byl největším  
hříchem“ (Trygve Lie,1896–1968; první gene- 
rální tajemník OSN). g Jenže – stýská se nám 
po Vás. A myslíme, že některým z Vás navzá- 
jem také, nás nevyjímaje. A tak k Vám přichá- 
zíme s malou pracovní dokumentací toho, co 
by bylo, kdyby bylo... g I když je nám jasné, že  
v této době máte spoustu jiných starostí, zveme  
Vás, kteří si najdete chvilku nebo Vás přepad- 
ne touha či nutnost na chvíli si od nich odpoči- 
nout, „zalistujte“ v těchto stránkách a pobuďte 
zase s námi alespoň takhle, a přes různou vzdá- 
lenost si tak zůstaňme i nadále blízcí. Myslíme 
na Vás a ze srdce Vás pozdravujeme, opatrujte  
se a – Vítejte! g Karel Aubrecht + Marek Do-
beš, A TAKY Jana Koubková    1/4/2020 (18:28)
089 Pozvánka na výstavu Průniky a taky Ataky 
090 Článek v Sudetendeutsche Zeitung s fotogra-
fií autorů Karla Aubrechta a Marka Dobeše na „ver-
nisáži“ 

Výstavy a akce SBB
SBB obdrželo trofej partnerství od 
TISDC
g Dnešní poštou dorazil na adresu SBB do Brna  
balík z Tchaj-wanu obsahující trofej světového 
partnerství TISDC/SBB. g S TISDC (Taiwan 
International Student Design Competition) spo-
lupracuje SBB (Sdružení Bienále Brno / Brno 
Biennale Association) dlouhodobě. g Předse-
da SBB Jan Rajlich ml. byl členem již několika  
ročníků mezinárodních porot TISDC včetně roč- 
níku prvního v roce 2008. V posledních 5 le-
tech spolupráce zintenzivněla a na Tchaj-wan 
jsou do porot a na konference zváni i další zá-
stupci SBB Vlasta Brímová (2015), Pavel Be-
neš (2016), Andrej Haščák (2015 a 2018) a Pa- 
vel Noga (2017). g Děkujeme všem přátelům 
a kolegům z Tchaj-wanu za tuto trofej, zejména 
prof. Apex Linovi, čestnému členovi SBB, který 
je iniciátorem celosvětové studentské soutěže 
designu TISDC a jejím stálým hlavním „hnacím 
motorem“. Rovněž děkujeme donátorům po- 
sledních 4 ročníků – nadacím iSeeTaiwan a Say- 
ling Wen, hlavnímu organizátorovi, jímž je Od-
bor vysokého školství Ministerstva vzdělávání 
na Tchaj-wanu, a výkonnému organizátorovi,  
jímž je Ústav designu vizuálních komunikací 
na Asia University Taichung TW. g Již netrpěli- 
vě očekáváme vyhlášení letošního 12. ročníku 
soutěže TISDC, která bude mít téma „Empathy 
/ Empatie“. g Info www.tisdc.org/en/news/in-
dex.php                                   28/1/2019 (12:42) 
091–092 Jan Rajlich ml. s obdrženou trofejí part-
nerství TISDC/SBB 

Plakáty / Posters SIPF | Praha, Ga-
lerie ABF
g 2019 Design Discovery, SIPF Poster Exhibi- 
tion In Prague, CZ. Vernisáž ve středu 24. 4. 2019  
v 17 h. 24. 4.>27 4. 2019, Galerie ABF Nadace 
pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské 
náměstí 833/31 (v průchodu), 110 00 Praha 1, 
Czech Republic g Program vernisáže 24. 4. 
2019  17.00 uvítání hostů  17.05 proslovy (Ping- 
bo Chen – předseda SIPF, Karel Aubrecht – mí- 
stopředseda SBB, Li Xiaogan – prezident Shen- 
zhen International Culture Exchange Associa- 
tion)  17.20 podpis rámcové dohody o spolu- 
práci mezi SIPF a SBB (Pingbo Chen – před-
seda SIPF, Jan Rajlich – předseda SBB)  17.30 
slavnostní přestřižení pásky k výstavě. g Na 
výstavě SIPF Poster Exhibition In Prague, CZ 
bude ke zhlédnutí na 80 plakátů světových tvůr- 
ců, a to:  1/ Oceněné plakáty z bienále SIPF / 
Shenzhen International Poster Festival 2018  
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2/ Plakáty z mezinárodní akce/výstavy Hakka 
Impression International Invitation Exhibition  
2018.                                        3/4/2019 (14:26) 
093 Plakát výstavy SIPF v Praze, design Pingbo Chen 
094–095 Na slavnostní zahájení výstavy SIPF v Pra-
ze přijela delegace města Šenčenu; předseda SIPF 
Pingbo Chen a předseda SBB J. Rajlich parafovali 
vzájemnou dohodu o spolupráci (str. 12)

Plakáty „Demokracie – především!“ 
ve Scale  
g Demokracie – především! / Demokratie – vor  
allem! – plakáty z mezinárodní akce platformy 
plakat-sozial.de, 71. výstava cyklu Brno – hlav- 
ní město grafického designu. Vernisáž v sobo- 
tu 4. 5. 2019 v 16 hodin. 4. 5.>30. 6. 2019, pro- 
dlouženo do 9. 7. 2019. Foyer Univerzitního kina  
Scala, Moravské nám. 3/127, Brno. Pořadatelé:  
SBB Sdružení Bienále Brno, Verein plakat-so-
zial – Verein zur Förderung visueller Kultur e.V.,  
Filmová galerie Terryho ponožky / Terry Pos-
ters Praha. g Demokracie – především! / De-
mokratie – vor allem! – bylo téma IV. mezinárod- 
ní výstavy plakátu v Lipsku (IV. Internationale 
Plakatausstellung Leipzig 2018), kterou orga-
nizuje platforma/asociace plakat-sozial.de. Do 
akce bylo zasláno 769 návrhů plakátů od 226  
autorů z 36 zemí, na výstavu vybráno a pořa-
dateli vytištěno 89. Brněnský průřez z této akce 
tvoří 30 plakátů. g Demokracie – především! / 
Demokratie – vor allem! – znamená různé vý- 
tvarné pohledy na sociální a politické otázky, 
které hýbou současností a jsou nám tak pově-
domé, ať autor plakátu je Turek, Ekvádorec, 
Polák, Číňan, Kolumbijec, Portugalec, Fran-
couz, Íránec, Mexičan, Švýcar, Němec nebo 
Čech či Slovák... (A to jsou jen vyjmenovány 
země autorů plakátů této brněnské výstavy.) g 

Demokracie – především! / Demokratie – vor 
allem! – v Brně diváci uvidí všechny 4 na akci 
oceněné plakáty (Falk Fiedler DE, Xu Wei CN, 
Abdollahi Emran IR a Jan Rajlich Jr. CZ), dále 
plakáty některých členů SBB (František Boro-
vec CZ, Jochen Fiedler DE, Andrej Haščák SK, 
Mykola Kovalenko SK a Gert Wunderlich DE)  
a také tvorbu některých dalších známých tvůrců 
současného sociálního plakátu z různých zemí 
celého světa (Doğan Arslan TR, Lex Drewinski 
DE, Mario Fuentes EC, Alex Jordan FR, Ro-
driguez Rivera MX, Oberholzer/Tagli CH, Chri-
stopher Scott EC, Jacob Steffen DE, Jacek To-
fil PL, Luís Veiga PT, Chao Zhao CN atd.) (...) 
g Katalogový list viz http://sbb-bienale-brno.
cz/wp-content/uploads/2019/04/IPA_Scala_
pozvanka-katalog.pdf g Více o akci viz http://
sbb-bienale-brno.cz/plakaty-posters-demokra-
tie-vor-allem-leipziger-plakatpreis-2018/; htt-
ps://www.plakat-sozial.de/public/exhibitions_
ipa04.php                                   4/4/2019 (1:41) 
096–098 Záběry z instalované výstavy ve foyer Uni-
verzitního kina Scala v Brně

Jarní setkání SBB v Brně  
g 4. 5. 2019 se v Brně tradičně opět v týdnu, 
kdy si připomínáme Světový den grafiky (27. 4.),  
uskutečnilo rozšířené setkání Řídícího výboru 
Sdružení Bienále Brno, a to před zahájením vý- 
stavy (viz zvláštní zpráva) plakátů Demokracie  
− především!, kterou SBB zorganizovalo a je již  
71. výstavou dlouhodobého cyklu Brno − hlavní  
město grafického designu.   4/5/2019 (19:04)
099–101 Tři snímky ze společného oběda v hos-
půdce U Bosé nohy v Brně na Jiráskově a násle- 
dujícího posezení ve sklípku před vernisáží − 
můžeme zde identifikovat zúčastněné členy SBB: 
Karel Aubrecht, Pavel Beneš, Vlasta Brímová, 
Andrej Haščák, Hana Hudečková, Jiří Eliška, Petr 
Kubín, Dagmar Kučerová-Lanatová, Vladimír Neto-

lička, Pavel Noga, Jaroslav Pejčoch, Jan Rajlich  
a Václav Svoboda. Fotografovali Jan Rajlich, Andrej 
Haščák a Vlasta Brímová.

Vernisáž Demokracie – především! / 
Demokratie – vor allem!  
g Vernisáž v kavárně Univerzitního kina Scala 
v sobotu 4. 5. 2019 odpoledne uvedl Jan Raj- 
lich, předseda SBB. Připomenul jednak zdroj 
této výstavy − již dlouhodobou plakátovou inicia- 
tivu lipských kolegů vedených Jochenem Fied- 
lerem, a jednak i to, že brněnská veřejnost tu  
má možnost vidět současný světový sociální 
plakát poprvé po mnoha letech, neb na brněn- 
ském Bienále se bohužel v posledním dvace-
tiletí plakát vůbec objevil jen sporadicky. Doku- 
mentární film o Výstavě soudobé kultury v Če-
skoslovensku 1928 představil PhDr. Václav 
Svoboda, dlouholetý (1972−2000) vedoucí pra-
covník tiskového a propagačního odboru BVV 
Brno. g Vernisáže se zúčastnilo početné pu-
blikum, z členů SBB Karel Aubrecht, Pavel Be-
neš, František Borovec, Vlasta Brímová, Jana 
Čipáková, Andrej Haščák, Hana Hudečková,  
Jiří Eliška, Mykola Kovalenko, Petr Kubín, Dag- 
mar Kučerová-Lanatová, Vladimír Netolička, 
Jaroslav Pejčoch, Jan Rajlich a Václav Svobo-
da. Výstava bude otevřena až do 30. 6. 2019 
(prodlouženo do 9. 7. 2019).    4/5/2019 (23:55)
102 Z vernisáže plakátů Demokracie především! ve 
foyer Scaly – Jan Rajlich pronáší pár vět úvodem
103 PhDr. Václav Svoboda uvádí dokument o brněn- 
ském výstavišti – film o Výstavě soudobé kultury  
v Československu 1928
104 PhDr. Václav Svoboda, vpravo Hana Hudečková
105 Grafici František Borovec a Karel Červinka
106 „Pražská sekce SBB“ Jaroslav Pejčoch, Karel 
Aubrecht a Petr Kubín v Brně

Plakáty Demokracie – především!  
v Opavě  
g Repríza výběru 30 plakátů z mezinárodní akce 
platformy plakat-sozial.de Demokracie – přede- 
vším! / Demokratie – vor allem! – jež byla v květ- 
nu a červnu ke zhlédnutí v kině Scala v Brně, 
byla jako 72. výstava cyklu Brno – hlavní měs- 
to grafického designu zahájena ve čtvrtek 5. 9. 
2019 v 17 hodin v kostele sv. Václava v Opavě  
v rámci slavnostního zahájení celého 62. roč- 
níku Bezručovy Opavy, festivalu všech podob 
umění. V 90minutovém programu, na kterém 
promluvili mj. primátor statutárního města Opa-
va Tomáš Navrátil a dramaturg festivalu Petr 
Rotrekl z opavského magistrátu, byly předsta- 
veny i další 4 výstavy, výstavu Demokracie – 
především! / Demokratie – vor allem! předsta- 
vil předseda SBB Jan Rajlich. Ze SBB byla na 
scénu uvedena také grafička Dagmar Hlubuč- 
ková, autorka vizuálu festivalu. g Výstava je 
nainstalována v ambitu přilehlého Domu umění 
(Opavská kulturní organizace, p.o.) v Opavě, 
ke zhlédnutí 5. 9.>3. 11. 2019. Pořadatelé:  
SBB Sdružení Bienále Brno / Brno Biennale 
Association, Verein plakat-sozial – Verein zur 
Förderung visueller Kultur e.V., statutární město  
Opava. g Více o festivalu viz www.opava-city. 
cz/bezrucovaopava. Více informací viz katalo- 
gový list brněnské premiéry výstavy http://sbb-bi-
enale-brno.cz/wp-content/uploads/2019/04/IPA_
Scala_pozvanka-katalog.pdf.     5/9/2019 (10:35)
107 Z vernisáže  5. 9. 2019: početné publikum na 
zahájení festivalu Bezručova Opava v Domě umění 
– kostele sv. Václava v Opavě (foto Město Opava)
108 Dagmar Hlubučková ze SBB (v bílém) promluvi-
la jako autorka grafiky celého festivalu
109 V Opavě byly vystaveny i plakáty, které se na 
brněnskou výstavu kvůli horizontálnímu formátu 
nevešly (zleva Lex Drewinski a Gert Wunderlich)

Výstavy s účastí členů 
SBB v zahraničí
Plakát Jana Rajlicha na Melbourne 
Design Week  
g Asociace PosterTerritory z Kalifornie uspo- 
řádala v rámci Melbourne Design Week výsta-
vu na téma láska s názvem A world according 
to love. g Výstava je zaměřena na úlohu lásky 
a ženy v politice. Výstava má připomínat to, že 
„neexistují političky − ženy, které by se staly ty-
rankami nebo diktátorkami, nebo které začína-
jí války nebo podněcují krveprolití. Možná je 
tomu tak v samotné ženské povaze − snaze dát  
život a ne ho brát, vychovávat spíše než ničit 
a chránit než škodit”. g Spolupořadatelem této 
výstavy je Asociace grafických designérů 4. Blok  
v Charkově UA (obdoba našeho SBB). Kurátor- 
ka výstavy, kterou je Dr. Olga Severina z Kali-
fornie, na výstavu vybrala 55 plakátů z archivu 
4. Bloku v Charkově, mj. i plakát Jana Rajlicha  
ml., který vytvořil pro charkovské trienále eko-
logického plakátu 4. Blok na jaře 2018. g Vý- 
stava plakátů A world according to love je ote-
vřena v The Gordon Gallery, 2 Fenwick St, Gee- 
long VIC 3220, AU, 14.>24. 3. 2019. g Více in-
formací viz http://www.posterterritory.com/; the-
gordon.edu.au                          4/3/2019 (23:06)
110 Banner Melbourne Design Week 2019
111–112 Plakát Jana Rajlicha ml. Peace / Hope / 
Love (srdce) na výstavě v The Gordon Gallery

International Invitational Exhibition  
2019 | Heilongjiang CN / Uijeongbu KR  
g Universal Design Center na Kangnam Univer- 
sity v Uijeongbu, Gyeonggi KR (prezident prof. 
Chey Ho-Chyun) spolu s Creative China Design  
Association (výkonný předseda Zhang Zhenfu)  
zorganizovalo mezinárodní výstavu plakátů ji-
hokorejských a čínských designérů s pozvanými  
zahraničními designéry. Svědčí to nejen o stále  
se zvětšující popularitě plakátu na Dálném vý- 
chodě, ale i o odbourávání bariér mezi národy  
a státy. g Výstavy se zúčastnilo 53 Korejců a 145  
Číňanů a dále 34 pozvaných designérů ze 17 
zemí, z SBB  Jan Rajlich, kteří měli vytvořit pla- 
kát na téma Peace (mír). g Premiéra výstavy 
byla naplánována do Číny (Heilongjiang Univer- 
sity Museum CN, 8. 7.>13. 7. 2019) a repríza 
bude v Jižní Koreji začátkem podzimu (Uijeongbu  
Arts Center KR, 25. 9.>1. 10. 2019). g K výstavě  
vyšel obsáhlý katalog o 150 stranách, kde je 
vedle medailonků s portrétem vystavujících de- 
signérů reprodukováno všech zhruba 230 pla- 
kátů.                                            8/7/2019 (8:01) 
113 Obálka katalogu výstavy 
114 Plakát PEACE Jana Rajlicha ml.

Plakáty na 15. jazzovém festivalu 
Gliwice PL  
g 15. ročník džezového festivalu „Jazz v rui- 
nách“ ve městě Gliwice PL se odehrává letos 
nikoli v ruinách divadla Victoria, ale v industriál- 
ním parku Hala Modeli GZUT 2.>10. 8. 2019. 
g Již tradičně je doprovodnou akcí výstava 
plakátů organizovaná kurátorem grafikem dr. hab.  
Tomaszem Kipkou z Instytutu Sztuki w Cieszy- 
nie (od roku 2013 je výstava mezinárodní). g 

Letos byla vypsána 2 témata: Freedom of Jazz 
a Jazz is a man’s thing. Ze stovek zaslaných 
prací jich bylo vybráno na výstavu a vytištěno  
ca 150 (ostatní mají být k vidění na webu akce).  
g Z členů SBB jsme zatím zaregistrovali (viz  
též fota) na výstavě plakáty Andreje Haščáka, 
Pavla Nogy, Petera Javoríka a Jana Rajlicha ml.  
g Info viz http://jazzposters.tecken.pl/   2/8/2019 (6:43)
115 Výstava plakátů na festivalu v Gliwicích (str. 16)
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116 Pavel Noga u svého plakátu v Gliwicích (foto 
Paweł Kołodziej)
117 Jazz, plakát Andreje Haščáka
118 Jazz, Music of Freedom, plakát Petera Javoríka  

United Korea Flag Show / Gwangju 
Design Biennale 2019 KR  
g V rámci Gwangju Design Biennale 2019 (kte- 
ré má jako motto téma Humanita a účastní se 
jej 542 umělců a 144 společností z 40 zemí, 
vystaveno je 749 prací), se koná v Gwangju 
KR jako doprovodná akce výstava originálních 
návrhů vlajek pro sjednocenou Koreu United 
Korea Flag Show. g Bienále pořádá Gwangju 
Design Centre a Gwangju Design Biennale již  
po sedmé. Více o GDB2019 viz www.gdb.or.kr 
g Uvedené grafické „vlajkové“ akce se na po-
zvání pořadatelů zúčastnilo 63 designérů z 32 
zemí 63 návrhy vlajek. Ze SBB Karel Aubrecht 
CZ, Chaz Maviyane-Davies ZA a Leo Lin TW g 

Výstava vlajek je otevřená 7. 9.>31. 10. 2019  
v Eunam Museum Gwangju (http://eunam.org/ 
bbs/content.php?co_id=03)      7/9/2019 (12:01)
119 Část navržených vlajek spojené Koreje z akce 
při Bienále designu v Gwangju 2019
120 Korejská vlajka podle návrhu Karla Aubrechta 

Emirates International Poster Festi-
val (EIPF)  
g První Emirates International Poster Festival 
(EIPF) pořádá Culture and Science Association  
NADWA v Dubai AE. g EIPF je první platformou  
svého druhu v regionu MENA (Middle East and 
Nord Africa). g Plakáty jsou podle organizátorů 
„unikátní formou vizuální komunikace pro sdíle- 
ní informací, lidských myšlenek, odezvy lokál- 
ních i globálních událostí a propagace výrobků  
a služeb”. Kurátoři prvního EIPF Dr. Najat Mak-
ki a prof. Arafat Al-Naim pozvali osobní výzvou  
k účasti 400 grafických designérů z celého světa.  
Zastoupeno je nakonec 73 zemí včetně CZ a SK.  
g Ve Spojených arabských emirátech rok 2019 
vyhlásil šejk Latifa Bint Mohammed Bin Ras-
hid Al Maktoum, předseda Dubai Culture & Arts 
Authority, jako „The Year of Tolerance” (Rok to-
lerance) a umělci byli pozváni, aby také svými  
plakáty šířili a sdíleli hodnoty tolerance, koexis- 
tence a otevřenosti. g Mezinárodní komité vý- 
stavy EIPF má složení: Uwe Loesch DE, Luba  
Lukova US, Saki Mafundikwa ZW, Evripides 
Zantides CY, Irwan Harnoko ID, Christopher 
Scott EC, Najat Makki AE, Arafat Al-Naim AE  
a Agnieszka Ziemiszewska PL. g Výstava 
EIPF bude zahájena 7. 11. 2019 v Dubai De-
sign District (d3) v Dubaji AE (nejbližší zastáv-
ka metra Dubai Mall/Burj Khalifa) a potrvá do  
16. 11. 2019, a to jako součást druhého ročníku  
Dubai Design Weeku. Více informací viz www. 
dubaidesignweek.ae/programme/2019/emirates- 
international-poster-festival-eipf/   22/10/2019 (4:21)
121–122 Logotyp a záběr z výstavy EIPF v Dubaji
123 Hlavní organizátor EIPF prof. Arafat Al-Naim 
(vlevo) ukazuje Irwanu Harnokovi z Indonésie plakát 
Jana Rajlicha ml. Tolerance

Mezinárodní trienále scénického 
plakátu Sofia 2019  
g 9. mezinárodní trienále scénického plakátu 
Sofia 2019 (Девето международно триенале 
на сценичния плакат) odhrnuje symbolicky 
oponu 5. 11. 2019. Trienále plakátu v Sofii BG 
je na světě již čtvrt století − 25 let (od 1995). Le- 
tošní devátý ročník nabízí 150 z 653 plakátů 
od autorů z 26 zemí. g Již dlouho není sofijské 
trienále zaměřeno jen na plakát čistě divadelní  
jako zpočátku, ale týká se všeho umění prezen- 
tovaného na scéně, na pódiích (festivaly, kon-
certy, cirkusy, varieté atp.) a také odvětví kul-
tury, na kterých je scénická tvorba založena 

(literární, hudební i jiné autorské podhoubí). 
Pořadatelé (Svaz bulharských výtvarníků) zdů-
razňují, že v případě scénického plakátu nejde 
pouze o utilitární informace a reklamu na před-
stavení, ale o tvorbu jedinečného vizuálního 
prostředí plného interakce i očekávání, které 
podněcuje představivost diváka. g V tomto  
roce je zvláštní kategorie Trienále zaměřena  
speciálně na umělecké festivaly, a to pro návštěv- 
níky Apollonia, viz http://apollonia.bg/apollonia 
2019/2019.html g Video-upoutávka na Trienále 
na facebooku viz https://www.facebook.com/po-
sterSofia/videos/707355163019883/ g 9. mezi- 
národní trienále scénického plakátu Sofia 2019 
lze zhlédnout 5.>27. 11. 2019 v hale Národního  
paláce kultury v Sofii BG. g Mezinárodní jury:  
Agnieszka Ziemiszewska PL, Bojidar Ionov BG,  
Georgi Lozanov BG, Lex Drewinski DE, Rado-
van Jenko SI. g Udělené ceny: Plastika Zlatý 
plakát Jouri Toreev BY. Bronzová plaketa C2F/ 
Cybu Richli, Fabienne Burri CH. Bronzová pla-
keta Jisuke Matsuda JP. Bronzová plaketa pro  
autora do 35 let Ivan Kashlakov BG. Uznání: 
Thiago Lacaz BR, Damian Klaczkiewicz PL, Yuri  
Gulitov RU, Peter Javorík SK. Čestná uznání  
za přínos Władysław Pluta PL, Dimitar Tasev  
BG. g Ze SBB jsou dále na Trienále zastoupeni  
Kari Piippo FI, Jan Rajlich CZ a Phil Risbeck  
US. g O zahájení trienále 5. 11. 2019 v bulhar- 
ské televizi: https://www.bnt.bg/bg/a/mezhdun-
arodno-trienale-na-stsenichniya-plakat-v-ndk/, 
http://www.bta.bg/bg/video/show/ g Seznam 
všech selektovaných plakátů viz: http://triennial. 
orbitel.bg/ninth/9th-selection.html g Více infor-
mací o všech 9 ročnících Trienále naleznete na  
www.triennial.orbitel.bg; kontakt / e-mail: albe- 
nasa1@abv.bg                    5/11/2019 (23:11) 
124 Značka 9. trienále plakátu v Sofii
125 Plakát Faces of Jazz Jana Rajlicha ml. z roku 2017 
na výstavě (vpravo)
126 Divák fotografuje oceněný plakát Petera Javoríka
127 Vernisáž 9. trienále v Sofii budila velký zájem 

Mezinárodní výstava plakátu Hakka 
Impression Shenzhen  
g V Šenčenu CN se letos po loňském 3. roční- 
ku Mezinárodního festivalu plakátu (Shenzhen  
International Poster Festival, SIPF), který pře- 
chází na 2letou periodicitu, koná 2nd Hakka 
Impression International Poster Invitational Ex- 
hibition (2. mezinárodní výstava plakátu Hakka  
Impression). I tuto akci organizuje prezident 
SIPF Chen Pingbo se svým týmem a SBB po 
podepsání dohody o spolupráci v dubnu 2019 
v Praze je uváděno jako jeden ze spolupořada- 
telů. g Letošní Hakka Impression International  
Poster Invitational Exhibition má za hlavní téma  
Between (Mezi). g K vytvoření originálního pla- 
kátu pro tuto akci jsou zahraniční autoři adres-
ně zváni a domácí grafici jsou podrobeni výběru.  
Ve finále je zastoupeno přes 100 autorů z 36  
zemí. Ze SBB Karel Aubrecht CZ, Andrej Haš- 
čák SK, Peter Javorík SK, Helmut Langer DE,  
Jan Rajlich CZ, Niklaus Troxler CH, z CZ dále  
ještě Peter Bankov a Karel Míšek. g Výstava 
je přístupná v Red Cube B1, Public Art Museum  
Shenzhen CN, 30. 11.>5. 12. 2019. g Více info 
viz https://mp.weixin.qq.com/s/KaLjF6eD9t-
Yec9FMAJSygw                   28/11/2019 (20:40)
128 Plakát výstavy Hakka Impression 
129 Instalace výstavy ve velkorysých prostorách 
moderního Muzea umění v jihočínském Šenčenu 

Výstava sociálních plakátů | Museum  
der bildenden Künste Leipzig  
g Výstava sociálního plakátu s tematikou „Ge- 
gen Rassismus und Gewalt“ (Proti rasismu a ná- 
silí) je otevřena v Museum der bildenden Künste,  

Leipzig DE. Nahrazuje tak letošní výstavu V. In- 
ternationale Plakatausstellung (IPA), která mu-
sela být přesunuta na rok 2021.  g Organizáto-
rem je spolek plakat-sozial e.V., který na výsta-
vu do moderní budovy lipského muzea umění 
vybral 23 uměleckých plakátů z uplynulých roč-
níků IPA. Mezi plakáty jsou ze SBB zastoupeni  
Jochen Fiedler, Jan Rajlich ml. a Gert Wunder- 
lich, muzeum vydalo skládačku s reprodukcemi  
všech plakátů, výstava je přístupná 7. 10.>15. 11.  
2020.                                     7/10/2020 (23:23)
130 Zahájení výstavy v Lipsku 7. 10. 2020 (str. 18)
131 Detail skládačky mj. s plakáty J. Rajlicha, Abdo-
lahi Emrana a J. Fiedlera (str. 18)

 GDA IIE 2020 Uijeongbu, KR  
g Výstava GDA (Gyeonggi Design Association)  
International Invitational Exhibition 2020 se 
uskuteční 14.>27. 10. 2020 v Uijeongbu Arts 
Center v Uijeongbu KR. Sponzorem výstavy  
je město Uijeongbu City KR, organizátorem 
Gyeonggi Design Association Korea, prezident 
Choi Young-Bok. g Letošní výstava plakátů 
má dvě témata: vzpomínka na korejského reka 
Ahn Jung-geuna a jako loňský rok také Peace  
(Mír) a stejně jako loni byl na výstavu pozván 
Jan Rajlich.                           14/10/2020 (21:55)
132 Část dvoustrany katalogu s autorským plaká- 
tem Jana Rajlicha ml. PEACE (str. 18)

16. Jazz v ruinách 2020 Gliwice PL    
g Výzvu k účasti v plakátové akci 16. ročníku 
džezového festivalu „Jazz v ruinách“ ve městě 
Gliwice PL jsme letos nezaznamenali, přesto 
se akce uskutečnila pod titulem JAZZ’N’ROLL, 
a to ve změněných podmínkách. g Výstava se 
odehrála až v říjnu virtuálně v online katalogu, 
kde z členů SBB jsme našli 2 jména: Andrej 
Haščák a Peter Javorík. Info viz http://jazzpos-
ters.tecken.pl/                         31/10/2020 (9:35)
V4 international poster exhibition | 
Budapest HU
g Výstava plakátů grafiků-pedagogů a jejich 
studentů ze zemí Visegrádské čtyřky V4GADÓ  
(Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) se bude  
začátkem roku 2021 konat péčí Magyar Művé- 
szeti Akadémia (Maďarské akademie umění)  
v Budapešti. g Kurátorem výstavy je polský grafik  
Krzysztof Ducki trvale žijící v Budapešti, který 
pozval z každé země 3 grafiky. Každý vystaví  
6 plakátů svých a 6 plakátů studentů ze své 
školy, takže na výstavě má být celkem k vidění  
kolem 140 plakátů. g Z Česka byli pozváni Ka-
rel Míšek z Fakulty umění a designu UJEP Ústí 
nad Labem, Pavel Noga z Fakulty multimediál-
ních komunikací UTB Zlín a Jan Rajlich z Od-
boru průmyslového designu FSI VUT Brno. Ze 
Slovenska Andrej Haščák, Dušan Junek a Vla- 
dislav Rostoka, z Polska Lech Majewski, Wła-
dysław Pluta a Agnieszka Ziemiszewska a z Ma- 
ďarska István Horkay, Dóra Keresztes a István 
Orosz. g Vernisáž V4GADÓ v sálech exkluziv-
ního historického paláce Pesti Vigadó HU má 
být (pokud covid dovolí) 10. 2. 2021, výstava je 
plánována až do 18. 4. 2021. g Adresa MMA: 
1062 Budapest, Andrássy út 101, 1368 Buda-
pest, Pf. 242, HU. Kontakty: +36 (1) 235-4200;  
fotitkar@mma.hu; www.mma.hu; https://viga-
do.hu/web/en/mainpage        16/12/2020 (7:29) 
133 Logo výstavy V4 ve Vigadó Budapešť (str. 18)

Plakáty | 250 Beethoven | Posters  
g Mezinárodní plakátovou akci „Beethoven 250  
años / years“ k 250. výročí narození německé- 
ho skladatele Ludwiga van Beethovena (16. 12.  
1770) organizovala umělecká experimentální 
skupina Negra40 (www.negra40.com; negra-
cuarenta@gmail.com) v Mar del Plata AR. g  
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Plakáty, které přišly do uzávěrky 12. 12. 2020, 
jsou od 16. 12. 2020 vyvěšeny na www.negra40.
com/proyecto/b250-beethoven-250-anos/. Před-
pokládá se i výstava na jaře 2021 v MAR / Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata  
AR. g Mezi cca 60 autory plakátů najdeme zná- 
má jména jako mj. Erik Boelts, Eduardo Barre-
ra Arambarri, Familia Faldina, John Gravdahl, 
Helmut Langer a také Felipe Taborda, který  
o akci informoval SBB.         16/12/2020 (18:06)
134 Helmut Langer DE
135 Felipe Taborda BR
136 John Gravdahl US 

Výstavy a akce v ČR a SR
Best of Terry Posters | Výstava ve 
Světozoru Praha
g Best of Terry Posters, výběrová výstava před- 
stavuje šedesát plakátů ze sbírky plakátů Terry- 
ho ponožky. Po třinácti letech existence sbírka  
obsahuje více než 20 000 plakátů. Filmové 
plakáty, které byly v prvních letech výhradním 
předmětem sběratelského zájmu galerie TP,  
jsou již několik let systematicky doplňovány o pla- 
káty nefilmové (divadelní, výstavní, propagan- 
distické, hudební, turistické, sportovní, reklam- 
ní), jde o více než 5 000 plakátů. V nemenší 
míře se TP zaměřily i na plakáty zahraniční. 
V prvé řadě jde o světově proslulé polské pla- 
káty, ale i o plakáty německé, maďarské, ku- 
bánské, sovětské a další. Zahraničních plakátů 
je ve sbírce TP již 3 000 druhů. g Kolekce sou- 
časné výstavy Best of Terry Posters akcentuje  
následující části fondu naší sbírky: Českosloven- 
ské divadelní plakáty byly již od 60. let úspěšnými  
souputníky plakátů filmových. Jsou velmi vzác- 
né a těžko sehnatelné, neboť počet jejich výtis-
ků byl daleko menší, než tomu bylo u plakátů 
filmových (ty se tiskly v tisícových nákladech, 
zatímco divadelní jen v nákladech cca dvě stě,  
tři sta kusů). Rovněž formátově se tyto dvě sku- 
piny odlišovaly. Zatímco filmové se tiskly ve 
formátu A1, divadelní měly povětšinou formát 
B1. Tato větší velikost přispívá k jejich výraz- 
nosti. Divadelním plakátům se věnovala i jiná 
skupina grafiků než ta, která pracovala pro 
ÚPF (Ústřední půjčovna filmů), a tím se velmi 
obohatilo výrazové spektrum a bohatost čs.  
kulturního plakátu. g Divadelní plakáty ve vý- 
běru Best of Terry Posters zastupují především  
tři přední výtvarníci: Zdenek Seydl, Jaroslav 
Sůra a Josef Flejšar. g Zdenek Seydl (1916–
1978), malíř, grafik, scénograf a všestranný vý- 
tvarník (jeden z legendárních knižních grafiků  
– více než 1 000 realizovaných knižních úprav), 
navrhoval plakáty především pro Národní di-
vadlo. Jeho nezaměnitelným rukopisem se 
můžete nechat okouzlit v jeho 8 vystavených 
návrzích. g Jaroslav Sůra (1929–2011) patřil 
k nejplodnějším autorům na poli plakátového 
umění. Za svůj život vytvořil přibližně 600 pla- 
kátů, ať už filmových, divadelních nebo hudeb-
ních. Jeho plakát pro uvedení Shakespearova 
Jindřicha IV. ve Státním divadle v Brně z roku 
1964 patří k nejcitovanějším v odborných pu-
blikacích. I v jeho případě jde o nezaměnitelný 
rukopis charakteristický osobitou, ručně kres-
lenou typografií. g Josef Flejšar (1922–2010) 
se věnoval užité grafice (plakát, knižní grafika, 
koordinovaný vizuální styl, výstavnictví) a mo-
numentální tvorbě (návrhy goblénů a dekora-
tivních panó, sgrafitová malba a kresba). I on 
patřil k našim nejdůležitějším výtvarníkům na-
vrhujícím plakáty. Realizoval jich více než 500 
a sbírka TP má tu čest spravovat část jeho po-
zůstalosti. Výstava zahrnuje 8 jeho plakátů. Jak  
divadelní (Cosi fan tutte, Dalibor), tak reklam-

ní pro Pragoexport a folkloristický pro festival 
Strážnice. Mimořádným počinem pak byla jeho 
kolekce plakátů pro Expozici Franze Kafky  
z roku 1994. g Zahraniční plakáty ze sbírky TP  
v tomto výběru zastupuje německý výtvarník 
Hans Hillmann (1925–2014). V někdejším Zá- 
padním Německu (BRD) se plošně autorské 
výtvarné plakáty nenavrhovaly, neboť tam pře- 
vládala komerční reklama jako v jiných západ-
ních zemích, realizovaná grafickými studii. Nic-
méně Hillmann navrhl v rozmezí let 1950–1970 
sto třicet plakátů pro německou distribuční 
společnost Atlas film a nadaci Neue Filmkunst 
Walter Kirchner, které se věnovaly distribuci 
umělecky hodnotných filmů. Těmito plakáty se  
Hans Hillmann zapsal do historie oboru a ně- 
které z nich patří již k ikonickým světovým dí- 
lům (Křižník Potěmkin, Sedm samurajů). g Čty- 
ři polské filmové plakáty (Wojciech Zamecznik, 
Roman Cieślewicz, Wiktor Górka) pak jen do-
plňují spektrum zahraničních plakátů ve sbírce 
TP – stejně tak jako ukázka čtyř turistických 
plakátů z 30. let. (= podle tiskové zprávy TP) g 

Best of Terry Posters, kino Světozor, Vodičkova 
ul., Praha, 29. 1.>30. 4. 2019, vernisáž v úterý 
29. 1. 2019 v 18 h.                    29/1/2019 (8:57)
137 Banner výstavy Best of Terry Posters
138 Vystavené plakáty Zdenka Seydla 
139 Vystavené plakáty Josefa Flejšara
140–141 Další záběry z výstavy v kině Světozor

Ááách – Československý filmový 
plakát | Opava 
g Československý filmový plakát 60.–70. let 
ze sbírky plakátů Terryho ponožky, Dům umění 
v Opavě, 22. 3.>16. 6. 2019 g Výstava před-
stavuje 200 autorských výtvarných plakátů, kte- 
ré vytvořili přední českoslovenští výtvarníci v roz- 
mezí let 1960–1979 pro Ústřední půjčovnu fil- 
mů v Praze. g Návrhům filmových plakátů se  
v těch letech věnovali významní českoslovenští  
výtvarníci. Díky specifické atmosféře v tehdej- 
ším Československu, kdy takřka neexistovala 
komerční reklama ani trh, mohly vznikat filmo- 
vé plakáty naprosto odlišné od soudobé plaká- 
tové produkce, jež existovala v ostatních ze- 
mích Evropy (kromě Polska, kde tradice autor- 
ských filmových plakátů požívala podobně pri-
vilegovaného postavení jako v Československu).  
g V západní Evropě a v USA okupoval výlepo-
vé plochy a vitríny kin hlavně komerční, holly- 
woodský plakát, propagující především tváře 
herců; plakát výhradně ilustrativní a popisný.  
Výtvarníci v těchto zemích se mohli svobodně  
věnovat své volné tvorbě, vystavovat ji, svá díla  
prodávat a neměli tak potřebu a důvod hledat  
své uplatnění na poli užitého umění a plakátu.  
Producenti a distributoři filmů výtvarníky neoslo- 
vovali a výrobu plakátů zadávali především re-
klamním studiím, jež jako na běžícím pásu 
produkovala unifikované, neosobní a snadno 
zaměnitelné plakáty. g Českoslovenští výtvar- 
níci nemuseli za každou cenu na plakátech zná- 
zorňovat tváře herců a naopak mohli do svých 
výtvarných návrhů transformovat jazyk své vol- 
né tvorby, mnohdy inspirovaný v té době nový-
mi uměleckými směry, jako byly pop art, lettris-
mus, český informel a další. Z existenčních dů- 
vodů (zmiňovaná neexistence trhu s uměním 
a nemožnost výstav) se plakátové tvorbě, ale 
i další práci na poli užitého umění (obálky knih, 
ilustrace apod.) věnovali nejvýznamnější vý- 
tvarní umělci té doby, pro něž představovala 
práce na poli užitého umění jednu z mála mož- 
ností obživy. g I z tohoto důvodu, že se jedna-
lo o nejtalentovanější tvůrce české výtvarné  
scény, dosáhl československý filmový plakát ta- 

kovýchto kvalit, které byly v následných letech 
opakovaně oceněny na mnoha mezinárodních 
soutěžích. Československý filmový plakát se 
tak spolu s plakátem polským stal legendou na 
poli užitého umění v celoevropském měřítku. 
g Výstava v Domě umění v Opavě  představu-
je soubor přibližně 200 filmových plakátů. Ten 
je rozdělen do čtyř základních skupin. g V am-
bitu a oratoři najdete Profily jednotlivých výtvar- 
níků. V 1. patře sloupové síně budou předsta-
veny plakáty k slavné Československé nové 
vlně a plakáty k Československým kultovním 
filmům. Čtvrtou skupinu tvoří Plakáty k zahra-
ničním filmům, které byly uváděny v českoslo- 
venských kinech v 60. a 70. letech a které mů- 
žete zhlédnout v 2. patře sloupové síně. g Au-
toři plakátů: Jiří Balcar, Bedřich Dlouhý, Jaro- 
slav Fišer, Josef Flejšar, Richard Fremund, Mi-
lan Grygar, Jiří Hilmar, Zdeněk Kaplan, Jan 
Kubíček, Karel Machálek, Zdeněk Palcr, Olga 
Poláčková Vyleťalová, Miloš Reindl, W. A. Schlos- 
ser, Jiří Svoboda, Jiří Šalamoun, Břetislav Še-
bek, Karel Teissig, Kája Saudek, Vladimír Tesař,  
Karel Vaca, Josef Vyleťal, Zdeněk Ziegler. g  

Text: Pavel Rajčan, TP.          22/3/2019 (13:40)
142 Plakát výstavy filmového plakátu Ááách
143 Kurátor Pavel Rajčan při vernisáži plakátů ze 
sbírky Terryho ponožek v Domě umění v Opavě
144–146 Výstava Aáách v Opavě

Plakáty Schenk Volleyball vystave-
ny opět po 25 letech  
g 15. 5. 2019 byla v Muzeu města Brna na 
hradě Špilberk zahájena zajímavá dokumentač- 
ní výstava o sportovní historii Brna za posled-
ních 150 let „Branky Body Brno“ obsahující  
mnohé sportovní artefakty, dokumenty a trofeje.  
Vernisáže se zúčastnily mnohé hvězdy sportov- 
ního nebe z Brna, mistři a mistryně světa atd. 
Kurátorem výstavy je Petr Vachůt. g Na výsta-
vě mohou návštěvníci uvidět mimo jiné po 25 le- 
tech také celou kolekci 16 plakátů Schenk Volley- 
ball z roku 1993/94. Iniciátorem této série byl 
tehdy majitel klubu Schenk Volleyball v Brně, 
bývalý reprezentant a původně také grafik Petr 
Schenk. Autorem základního typografického sche- 
matu plakátu je Jan Rajlich ml., který se posta- 
ral i o organizační zajištění této plakátové akce.  
Plakáty v letech 1993 a 1994 vytiskl 3 až 6 ba- 
revným průtiskem v Sítotisku Přerov Jiří Maláska.  
g Všechny plakáty, které byly běžně vylepo- 
vány na ulicích před zápasy, byly pak vystave-
ny jako doprovodná akce 16. mezinárodního 
bienále grafického designu Brno 1994, tj. před 
25 lety. g A byly ještě vystaveny také v prosto- 
rách Schenk Volleyball Clubu v rámci výstavy  
Jana Rajlicha ml. na Stadionu na Kounicově v le- 
tech 1996–1997. g 9 plakátů pro mezinárodní  
volejbalovou ligu 1993/94 vytvořili Josef Flejšar,  
Jaroslav Sůra, Zdeněk Ziegler, Jan Rajlich st.,  
Shigeo Fukuda, Ken Cato, Tadeusz A. Lewan- 
dowski, Xavier Bermúdez (a Martha Covarrubias  
Newton, Trama Visual), Andrej Logvin. 7 plakátů  
pro českou ligu 1993/94 navrhl Jan Rajlich ml. 
(barevné variace). g Výstava na Špilberku po- 
trvá do konce roku 2019.        15/5/2019 (20:15) 
147 Výstavu Branky Body Brno zahájil v hradní kap- 
li na Špilberku mj. ředitel Muzea města Brna Pavel 
Ciprian (str. 20) 
148 Hovořil i kurátor výstavy Petr Vachůt (str. 20)
149 Plakát Z. Zieglera a televizní moderátorka, 
bývalá akvabela Barbora Černošková (str. 20)
150 Mistryně světa na kladině z r. 1979 Věra Černá 
před plakátem J. Sůry (str. 20)
151 Chodba Špilberku s celkem 16 vystavenými 
plakáty Schenk Volleyball Club 1993/94, zkraje  Shi-
geo Fukuda, Xavier Bermúdez... (str. 20)

 SBB 65   |   STRANA  18  |  19

http://www.negra40.com/proyecto/b250-beethoven-250-anos/
http://www.negra40.com/proyecto/b250-beethoven-250-anos/


151

155

154
153

152
156 157 158

147

150

149

148

164
163



Ž

Plakáty City of Bardejov – výstava
(...) g Do uzávěrky začátkem května 2019 bylo 
přijato 462 plakátů ze 40 zemí. g (...) Zahájení 
22. 8. 2019 v 17.00 h. (...)           24/6/2019 (4:00) 
Výstava/exhibition 361 plakátů City 
of Bardejov zahájena  
g V prosinci 2018 zahájil grafik-designér a ku- 
rátor Peter Javorík svůj plakátový projekt City 
of Bardejov. Pozval více než 600 designérů z ce- 
lého světa, aby vytvořili plakát o městě Barde-
jov SK, které je městem kulturního dědictví  
UNESCO. g Do uzávěrky začátkem května 2019  
bylo přijato 462 plakátů ze 40 zemí. Velkou část  
plakátů je možno zhlédnout online (viz link dole),  
výběr byl učiněn i na výstavu samotnou – v ex- 
pozicích jsme napočítali 361 vytištěných plaká- 
tů. g Výstava plakátů City of Bardejov byla za- 
hájena v podvečer 22. 8. 2019 proslovy kuráto-
ra Petera Javoríka SK, dále Jakuba Lenárta SK,  
pozdravem Dawida Czajkowského ze Štětína 
PL a vibrafonovou podmalbou Sławka z Rzes-
zowa PL. g Trvání výstavy 23. 8.>10. 11. 2019 
na dvou místech v Bardejově: Bašta – Cultural- 
-Community Centre, Na Hradbách 94/3 a Mona- 
stery Park, Františkánov 2. g Ve františkánském  
Kláštorném parku je vystaveno 135 a na Baště 
– kultúrno-komunitném centru 226 plakátů. Ze  
SBB jsou zastoupeni Peter Javorík SK (kurátor),  
Mykola Kovalenko SK/UA, František Borovec 
CZ a Jan Rajlich CZ. Vedle kurátora se oba po- 
sledně jmenovaní zúčastnili i vernisáže. g K vý- 
stavě byl vydán v nákladu 300 kusů zdařilý, ex-
kluzivně vypadající obsáhlý (reprodukce asi 
všech vybraných plakátů) katalog formátu B4  
o 176 stranách, jehož jedinou, ale dosti podstat- 
nou vadou na kráse je absence stránkování  
i orientace (ta chybí ale jak v katalogu, tak na 
výstavě samotné; řazení není ani abecední, ani 
podle zemí, ani plakáty nejsou např. očíslová-
ny...). g 324 plakátů viz https://www.facebook.
com/pg/lovebardejov/photos/?tab=album&album_
id=1710100349133851               23/8/2019 (3:44)
152 Plakát na akci City of Bardejov Petera Javoríka 
153–154 Peter Javorík zahajuje výstavu v kultúrno- 
-komunitném centru Bašta Bardejov, na dalším 
snímku záběr z expozice
155 Vystavený plakát Františka Borovce 
156–158 „Bardejovské“ plakáty dalších členů SBB 
(Jan Rajlich, Mykola Kovalenko, Peter Javorík)

Mezinárodní designérská svatba: 
Eduardo + Veronika | Vila Tugendhat  
g Brno zažilo v pátek 6. 9. 2019 mezinárodní 
designérskou svatbu. Ve Vile Tugendhat a poté  
až do rána v hotelu Rakovec se sešlo kolem 
120 účastníků − odhadem čtvrtina ze Sloven- 
ska, čtvrtina z Mexika, čtvrtina z různých zemí 
Evropy a čtvrtina z Česka. g Hlavními aktéry 
byli mexický grafik-designér Eduardo Barrera 
Arambarri (45) a mladá slovenská grafička-de- 
signérka Veronika Počarovská (27). g „Promo- 
téry” svatby byli grafici-afišisti prof. Karel Míšek 
CZ z Ústí nad Labem/Prahy a Piotr Kunce PL  
z Krakova. Mezi hosty se objevili mj. další gra-
fici jako Joanna Górska a Jerzy Skakun PL  
z Varšavy, Ryszard Kaiser a Nadia Issa z ASP 
Warszawa PL, Rikke Hansenová DK s manže- 
lem Henrikem z Jelsu, Robert Paršo SK z Trna- 
vy či početná ústecká skvadra z UJEP (Jiří To-
man, Jakub Konúpka ad.). Z Brna byli na tuto 
akci pozváni Jan a Alena Rajlichovi, alespoň 
takto bylo SBB na designérské svatbě zastou-
peno.                                        6/9/2019 (22:23)
159–160 Ze svatby: Eduardo Barrera Arambarri   
a Veronika Počarovská, Vila Tugendhat 6. 9. 2019
161 Na svatbě se setkali i Jan Rajlich a Piotr Kunce
162 Novomanželé spolu vytvořili tento plakát JR 100

Galerie Terryho ponožky vystavuje  
společenské plakáty z let 1946–1990 
g Plakát na cestě k sametové revoluci 1989, 
společenské plakáty z let 1946–1990 g Galerie  
Terryho ponožky, kino Světozor, Vodičkova ul.,  
Praha. 23. 9.>31. 12. 2019. g Výstava před-
stavuje 60 plakátů z let 1946 až 1990, které 
dokumentují cestu naší země z temných pade- 
sátých let přes pražské jaro 1968 až k sameto-
vé revoluci v listopadu 1989. g Výběr předsta-
vuje tzv. společenské plakáty, které dokumen- 
tovaly, komentovaly a propagovaly různé vrst- 
vy společenského života naší někdejší Česko- 
slovenské socialistické republiky, a uzavírá se 
plakáty k sametové revoluci 1989. g Výstavu 
lze rozdělit do čtyř základních skupin: Plakáty 
volební; politická propaganda; film jako nástroj 
propagandy a obecné společenské plakáty. 
Plakáty volební zahrnují jak plakáty k prvním 
poválečným volbám v roce 1946, tak k sameto-
vé revoluci 1989 – potažmo prvním svobodným  
volbám v roce 1990. Z této skupiny lze vyzdvih- 
nout plakát skupiny výtvarníků P5P (Pracovní 
pětka program) Volte komunisty z roku 1946 
a raritní plakáty Josefa Lady Volíme kandidáty 
Národní fronty a Všichni k volbám z let 1954  
a 1957 a pak samozřejmě samotné plakáty k sa- 
metové revoluci (unikátní plakát Michala Cihlá- 
ře Klidné vánoce s Občanským fórem a typo-
grafický plakát Aleše Najbrta Jaro 68 – Podzim 
1989). g Politická propaganda. Plakát byl sa-
mozřejmě mocnou zbraní komunistického reži-
mu. Ten jej vysílal do českých ulic při nespočtu 
příležitostí v masivním nákladu a s razancí hod- 
nou kovaných soudruhů. Pestrost a bohatost 
této náruče propagačního kvítí byla opravdu  
rozmanitá: 1. Máj svátek práce, Mezinárodní 
den dětí, Mezinárodní den žen, Českosloven- 
ská spartakiáda, Pionýrské hnutí, Svaz česko-
slovensko-sovětského přátelství, Den horníků, 
VŘSR. Sbírka Terryho ponožek obsahuje přes 
tisíc takovýchto plakátů. Z vystavených pak ne- 
lze přehlédnout plakát Dagmar Sedláčkové Nej- 
lepší z nás zvolíme za poslance nebo „komikso- 
vě pěvecké“ plakáty Jaroslava Fišera Kramář- 
ská píseň o té veteši a Píseň o kulakovi. Sa-
mostatnou kapitolou pak byly socialistické „re- 
klamní“ plakáty propagující snad jediný peněžní  
podnik v zemi Státní spořitelnu a její ryčné slo- 
gany: Pracujme a spořme pro ještě bohatší  
a aktivnější život a Blahobyt z práce – spokoje-
nost z úspor. g Film jako nástroj propagandy  
byl samozřejmě hojně využíván především v 50.  
letech. A to jak samotnou politickou orientací fil- 
mů (Anna proletářka, Daleko od Moskvy), tak 
filmovými festivaly, přehlídkami a dalšími vzdě- 
lávacími podniky – které film směřovaly takřka 
výhradně k pracujícímu lidu. To dokumentují  
plakáty Filmový festival pracujících Ústecka 
nebo Sovětský film v Měsíci československo- 
-sovětského přátelství. g Společenské plakáty 
pak z dnešního pohledu úsměvně dokumentu- 
jí život v tehdejší ČSSR. Šlo by zapět s Walde- 
marem Matuškou nad stejnojmenným plaká- 
tem k jeho vystoupení To všecko vodnes čas 
a jen deklamovat názvy jednotlivých plakátů 
a obraz plakátové cesty k sametové revoluci 
nabývá na zřejmosti: Elektronika SSSR, Mládí 
na hřiště, Stanové tábory, Sporožiro, Hory vola- 
jí, Strýček Jedlička, Balaton, Porta, Kučerovci, 
Zahrada Čech, Jawa 350… g Unikátním do-
plňkem výstavy jsou pak tři originální plakátky 
vytištěné a vylepené v českých ulicích v srpnu 
1968: Domoj, Moskva 1800 km a OSN_SOS. 
g Text: Pavel Rajčan, TP g terryhoponozky.cz, 
terryposters.com                      23/9/2019 (2:36)
163–164 Plakát výstavy a záběr z expozice

Karel Vaca – Filmové plakáty ve 
Světozoru  
g Výstava Karel Vaca – Filmové plakáty ke sté- 
mu výročí narození Karla Vaci (1919–1989) je 
nainstalována ve foyer kina Světozor, Praha 
(původní termín je 15. 1.–15. 4. 2020). Výstava  
je momentálně od vyhlášení celostátní karanté- 
ny od poloviny března nepřístupná, takže nový 
termín ukončení bude určen až po opětovném  
otevření kina Světozor. g Na výstavě je před-
staveno 56 plakátů Karla Vaci, který vedle scé- 
nografické tvorby patřil k nejvýraznějším česko- 
slovenským afišistům. Spolupracoval s Ústřed-
ní půjčovnou filmů Praha, pro kterou v letech 
1958–1988 vytvořil více než 300 plakátů. g 

Kurátor výstavy Pavel Rajčan uvedl, že „Vaca 
byl dlouholetým členem výběrových plakáto-
vých komisí a coby nekompromisní zastánce 
autorského uměleckého plakátu se zcela pod-
statně zasadil o vznik československé plakáto-
vé školy. K práci na filmových plakátech získal  
mnoho předních čs. výtvarníků a dal příležitost 
uplatnit se na tomto poli užitého umění i celé  
řadě mladých talentovaných umělců. Spolu se  
svým spolužákem Milanem Grygarem a se Zdeň- 
kem Zieglerem a Karlem Teissigem tvořil abso-
lutní špičku československých výtvarníků, kteří 
se věnovali navrhování filmových plakátů.“ g  

K výstavě připravuje filmová galerie Terryho po- 
nožky obsáhlou publikaci plakátové tvorby Kar- 
la Vaci. g 330 plakátů Karla Vaci a další ukáz-
ky z tvorby Karla Vaci jsou ke zhlédnutí online 
na stránkách galerie https://www.terryhopono-
zky.cz/plakaty/parametr-1-autori/43-vaca-karel 
g Foyer kina Světozor, Vodičkova ul., Praha. 
(Výstavy v roce 2020 v kinech Aero, Oko a Svě- 
tozor podporuje MHMP.)         20/3/2020 (17:33)
165–166 Z výstavy Karla Vaci ve Světozoru (str. 22)

 MEZINÁRODNÍ SOUTEŽE
Soutěže – výzvy
2019 co|show poster biennial  
g 2019 co|show poster biennial je (vedle Fort 
Collins) druhé bienále plakátu ve státě Colorado 
US − v Grand Junction (informovali jsme o něm  
i před 4 lety), letos se uskutečňuje již 4. ročník, 
a to s jednou změnou − účast je podmíněna po- 
platkem 10 $. g 2019 co|show poster biennial or- 
ganizují MED (Mesa Emerging Designers) a The  
AIGA affiliated student design group s podporou  
Colorado Mesa University. (...)  18/9/2019 (18:47)
14. trienále politického plakátu |  
International Triennale of Political 
Poster | Mons BE
g 14. trienále politického plakátu Mons BE se 
bude konat v roce 2020 v MMM, Mons Memo-
rial Museum. g Trienále je zaměřeno na poli-
tický a sociální plakát jako takový i na politickou 
a sociální tematiku v kultuře (divadelní nebo kon-
certní plakáty apod.) (...) g 14ème Triennale In-
ternationale de l’Affiche Politique; Rue de Nimy, 
106; 7000 Mons, BE; Info: Anne Therese Ver-
schueren: annetherese.verschueren@surmars.be/  
T: 00.32(0) 65 39.98.00; http://surmars.be/eve-
nement/triennale-internationale-de-laffiche-poli-
tique/                                        24/1/2019 (9:16) 
28th Chaumont Graphic Design  
Biennale
g 28. mezinárodní bienále plakátu a grafického  
designu (28e Concours international de l’affiche  
et du design graphique de Chaumont) organizu- 
je Le Signe, Centre National du Graphisme, v Chau- 
montu FR. (...) g Adresa: Le Signe, Centre Na-
tional du Graphisme, Le Pôle des Expositions 
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et des Collections, 1, place Emile Goguenheim, 
F-52000 Chaumont, FR g Další informace 
podá: concours@cndg.fr        25/1/2019 (21:24)
Studentská soutěž Plakát Include, 
Not Exclude | Skopje BH 2019 
g Asociace Plakart a Skopje Poster Festival, 
Skopje BH, zvou studenty z Evropy k účasti na  
soutěži s titulem „Include, Not Exclude”. Soutěž  
studentského plakátu je v roce 2019 zaměřena  
na tematiku sociálních otázek a problémů v ob- 
lasti začlenění hendikepovaných lidí všeho druhu  
– ekonomicky, sociálně, zdravotně, do většinové  
společnosti. (...) g Info https://skopjeposter.com/ 
gallery2/?page=terms-conditions  1/4/2019 (6:10) 
2019 Taiwan International Student 
Design Competition  
g Pro 12. ročník 2019 TISDC (Taiwan Interna- 
tional Student Design Competition), Mezinárod- 
ní tchajwanské soutěže studentského designu  
pro studenty do 30 let, bylo zvoleno téma „Em-
pathy“ (Empatie/Vcítění). g TISDC zaštiťuje  
Tchajwanské ministerstvo vzdělání a organizuje  
Asia University. Soutěž sponzorují nadace iSee  
Taiwan a Sayling Wen a nově též Industrial Tech- 
nology Research Institute. g Do minulého 11. roč- 
níku 2018 TISDC bylo přihlášeno 22 000 student- 
ských prací z celého světa, jde tedy o největší 
soutěž svého druhu na světě. g Sdružení Bie- 
nále Brno bylo již čtyřikrát jednou z oficiálních 
21 spolupracujících mezinárodních organizací  
této soutěže studentského designu, letošní spo- 
lupracující organizace ještě nebyly oznámeny.  
g Práce je možno přihlašovat ve 4 kategoriích: 
produktový design, vizuální design, digitální 
animace a brand design. (...) g Další info včet-
ně podrobnějších podmínek a přihlášek viz  
www.tisdc.org/en                    19/4/2019 (10:12)
2019 Taipei International Design Award
g Pracovní skupina 2019 Taipei International  
Design Award (TIDA) zve členy SBB i další gra- 
fiky, designéry a architekty v ČR a SR k účasti  
v soutěži TIDA (Mezinárodní cena designu Tchaj- 
-pej) „Design for Adaptive City”. Soutěž je vypsá- 
na ve 3 kategoriích: design vizuálních komunika- 
cí (grafika), design veřejného prostoru a průmys-
lový design. (...) g Info: www.taipeidaward.taip-
ei/rwden/. Organizátor: Dpt. of Economic Deve-
lopment, Taipei City Government, Taipei TW. 
China Productivity Center; taipeidesignaward@
gmail.com; 2642@cpc.tw         29/5/2019 (12:18)
Soutěž D&AD Impact  
g D&AD Awards je známá mezinárodní soutěž 
ve všech oblastech grafického i produktového 
designu včetně reklamy a animace organizova- 
ná více než 20 let v Londýně. Od r. 1999 uspělo  
v soutěži již i 5 produktů z Česka.Vedle zmíněné  
soutěže organizátoři 30. 4. 2019 vyhlásili sou- 
těž D&AD Impact. Jejím cílem je podporovat 
kreativní nápady − k účasti jsou zváni všichni,  
jejichž doménou je kreativita. (...) g Soutěž 
D&AD Impact letos zahrnuje 6 oblastí/katego-
rií: • Environment and Sustainability (Prostředí 
a udržitelnost) • Health and Wellness (Zdraví) • 
Humanitarian Aid (Humanitární pomoc) • Com-
munity and Civic Engagement (Společenská  
a občanská angažovanost) • Equality and Diver-
sity (Rovnost a rozdílnost) • Educational and 
Financial Empowerment (Vzdělávací a finanční 
posílení) (...) g www.dandad.org/en/d-ad-impact/  
g Kontakty: D&AD Impact, Awards Team, +44 (0)  
207 840 1140, 64 Cheshire Str., London, E2 6EH, 
UK; +44 (0) 20 7840 1111          1/6/2019 (5:55)

Soutěž na plakát Terras Gauda – 
Francisco Mantecón 2019  
g Soutěž International Biennial Poster Design 
Terras Gauda – Francisco Mantecón Competi-
tion 2019 je organizována letos již po čtrnácté. 
g Bodegas Terras Gauda, S.A. (vinařství/vinné 
sklepy) vyzývá grafické umělce, grafická studia,  
asociace jakož i vysokoškolské studenty od 18 let,  
aby vytvořili originální plakát vinařství, jenž se 
stane jeho image pro příští 2 roky. g Plakáty 
budou ohodnoceny cenami v úhrnu 16 000 € 
(hlavní cena 10 000 €). g Mezinárodní porota: 
José Mª Fonseca Moretón, předseda Bodegas 
Terras Gauda; Javier Jaén, grafik-designér; 
Enrique Costas Rodríguez, výkonný ředitel Bo-
degas Terras Gauda; Diego Areso, art director 
El País a País Semanal; Enrique López Veiga,  
prezident Autoridad Portuaria de Vigo; Pilar 
Barreiro Mosquera, filoložka, vdova po Francis- 
co Mantecónovi; Miguel Palmeiro (Design stu-
dio UnitedBy), vítěz minulé soutěže; Nava Cas- 
tro Domínguez, ředitelka Galician Tourism Bu-
reau, Paulino Novo Folgueira, filoložka. (...) g 

Více info: www.franciscomantecon.com/2019/
bases.php; E-mail: comunicacion@terrasgauda. 
com; adresa: Bodegas Terras Gauda, S. A., Carre- 
tera de Tui-A Guarda, km. 55, O Rosal – 36760 
Pontevedra, ES. Vítězové budou vyhlášeni do  
konce r. 2019 na www.terrasgauda.com a www. 
franciscomantecon.com         20/6/2019 (13:57) 

Bucharest International Print Bien-
nale BIPB 2019  
g Unie výtvarných umělců Rumunska (Uniunea  
Artistilor Plastici din Romania) spolu s Rumun- 
ským kulturním institutem (Institutul Cultural Ro- 
mân), Národním muzeem rumunské literatury 
(Muzeul National al Literaturii Române) a Ga-
lerií Galateca zvou k účasti na Bukurešťském 
mezinárodním grafickém bienále (Bucharest  
International Print Biennale, BIPB) 2019. Téma- 
tem bienále je „Crossing Borders / Překonávání  
hranic“. g (...) Výstava „Crossing Borders / 
Překonávání hranic“ se uskuteční 15. 11.>15. 12.  
2019. g Dotazy a info na e-mailu: bucharestbi-
ennaleprint@gmail.com           1/9/2019 (18:17)

Cow 2019 Design Biennale / 
Dněpropetrovsk UA
g Poprvé na stránkách SBB zveřejňujeme po-
zvání na akci, která má již mnohaletou historii  
a týká se jak profesionálních designérů, tak i stu- 
dentů designu. Mezinárodní festival Cow Design  
Biennale (Cow International Design Festival) 
založili v roce 2004 a dosud organizují malíř  
a grafik Anatoly Menkiv a grafička Helen Bara- 
novska v Dněpropetrovsku UA. g V podmínkách  
není nijak omezena tematika prací, je však rám- 
cově dána samotným názvem bienále (které 
se mimochodem rozrostlo na bienále designu 
v lichých letech a bienále ilustrace v sudých 
letech) – tedy Cow (kráva). g Do akce zasílejte  
práce v kategoriích A Grafický design: 1] Cow 
plakát; 2] značka; 3] obalový design; 4] blaho- 
přání (greeting card). B Environmentální design  
a objekty: 1] průmyslový design; 2] móda; 3] Cow- 
concept; 4] creative cardboard. (...) g Práce 
posoudí mezinárodní jury: prof Shi Qixin CN, 
Azadeh Gholizadeh IR, Francisco Valle BR, 
Hossein Mohammadi Vahidi IR, Phnam Bagley  
US a Vivian Cheng HK. g Cow 2019 Design 
Biennale bude otevřeno v listopadu 2019 v Dni- 
provské ústřední městské knihovně (Дніпров- 
ська Центральна міська бібліотека) Dněpro-
petrovsk UA g Info viz www.cow.com.ua/; festi-
val@www.cow.com.ua             23/9/2019 (5:24)

Ecuador Poster Bienal® 2020 – pod-
mínky účasti  
g S 10měsíčním předstihem byl vyhlášen 3. roč- 
ník mezinárodního ekvádorského bienále plakátu  
2020 v Quitu EC – Ecuador Poster Bienal® 2020,  
www.ecuadorposterbienal.com g Kategorie pla- 
kátů: Kat. A: Reklamní plakáty. Kat. B: Sociální, 
politické a kulturní plakáty. Kat. C: Studentské 
plakáty. Kat. D: Animované plakáty. Kat. E: Visit  
Ecuador (Navštivte Ekvádor). (...) Na výstavu vy- 
bere plakáty online 14členná mezinárodní vý- 
běrová porota (ve které je i Peter Javorík SK). 
(...) g Ceny (zlaté, stříbrné a bronzové v každé 
kategorii) vyhlásí na zahájení bienále v Quitu EC 
v říjnu 2020 mezinárodní jury: Stefan Sagmei-
ster US, Annik Troxler CH, Alain Le Quernec FR,  
Natalia Volpe AR, Mario Fuentes EC, Pekka  
Loiri FI, Ahn Sang-soo KR, Teresa Sdralevich 
BE, Niklaus Troxler CH, Chen Pingbo CN, So-
fia Sozapato EC a Mancilla Erendida MX. (...) 
g Případné dotazy směrujte na: info@ecua-
dorposterbienal.com                 1/10/2019 (3:40)
Plakátová výzva Zero Corruption / 4. Blok  
g Ukrajinská asociace grafických designérů  
„4. Blok“ (člen ico-D) vyhlašuje zvláštní meziná- 
rodní projekt eko-plakátu proti negativním 
globálním změnám ve společnosti ENVIRON-
MENT – ANTI-CORRUPTION – SECURITY 
(Prostředí – anti-korupce – bezpečnost) k pod-
poře konference „Zero Corruption“ (Nulová ko-
rupce), která se uskuteční v Kyjevě a Černobylu  
v dubnu 2020. (...) g Prezentace se uskuteční 
na konferenci Zero Conference v Kyjevě UA v Arse- 
nal Art Center (https://artarsenal.in.ua/en/). Část 
bude demonstrovaná také v Černobylu. Projekt  
bude za rok rovněž součástí XI International Trien- 
nial of Eco-Poster „4th Block“ v Charkově UA  
v dubnu 2021. Kurátorem výstavy je Oleg Vek- 
lenko (prezident Trienále 4. Blok) g Info: www.
facebook.com/the4thblock, http://the4thblock.org/;  
association4block@gmail.com. Katalog v pdf zde:  
http://the4thblock.org/wp-content/uploads/2020/06/Zero_ 
curoption_posters_catalogue_web.pdf  4/2/2020 (13:07)
Poster For Tomorrow – Fake News  
g Registrace pro 11. ročník mezinárodní soutě- 
že a výstavy plakátů POSTER FOR TOMOR-
ROW na téma „Fake News – 2020 Vision“ byla 
oficiálně otevřena. (...)            14/2/2020 (15:15)
181–182 Výsledky online soutěže Poster For Tomor-
row – vybraných 10 plakátů Fake News – byly ozná- 
meny v listopadu 2020 (str. 24)

Golden Bee 14 (Un)real
g 14. bienále grafického designu v Moskvě pone- 
se titul (Un)Real Golden Bee 14 Global Biennale 
of Graphic Design a bude se konat 28. 9.>1. 11.  
2020, vernisáž 28. 9. 2020 v 19:00 (Státní Tret- 
jakovská galerie Moskva, Centrum současné- 
ho umění Winzavod, Ranepa Design School, 
Centrum současného umění Zverev Center Of 
Contemporary Art a Promgrafika Gallery). g 

Bienále Golden Bee podporují IBCC Internatio- 
nal Biennales Coordination Committee, AGI  
Alliance Graphique Internationale a Image Inter- 
national Meeting Association of Graphic Events.  
Prezidentem Golden Bee je Serge Serov. g (...)  
Mezinárodní jury Majid Abbasi IR/CA, Eric Brandt  
US, Dirk Behaj & Evelyn Ter Becke NL/FR, Götz  
Gramlich DE, Radovan Jenko SI, Alex Jordan 
DE/FR, Lars Muller CH, Kenya Hara JP, Jian-
ping He CN/DE, Nikolai Shtok RU, István Orosz 
HU, Kari Piippo FI, Jonas Vogeli DE, Peter Ja-
vorík SK.                                 15/2/2020 (10:07)
15. Ekoplagát ’20 Žilina | výzva  
k účasti / call for entry  
g Súťažná prehliadka plagátov EKOPLAGÁT 
Žilina začala ako prvé pravidelné medzinárod- 
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né podujatie svojho druhu vo svete v roku 1978  
v Považskej galérii umenia v Žiline. EKOPLAGÁT  
v trojročných cykloch predstavuje najnovšie 
trendy vývoja plagátovej tvorby s problemati- 
kou ochrany prírody a životného prostredia. 
EKOPLAGÁT má kultúrne, spoločenské a vý- 
chovné opodstatnenie ako jedna z významných  
medzinárodných aktivít, ktorá smeruje k zvýše- 
niu záujmu verejnosti o zachovanie rozmani- 
tosti foriem života na Zemi. g Prihlásené plagáty  
vytvorené v rokoch 2017 až 2020 a vybrané 
do súťaže budú vystavené od 17. 9. do 15. 11. 
2020 v Považskej galérii umenia v Žiline. (...)  
g http://ekoplagat.sopsr.sk/novinky/ g Kontakt 
– adresa: ŠOP SR – Správa Národného parku  
Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, SK.  
Kontaktná osoba: Ing. Miriam Balciarová, miri-
am.balciarova@sopsr.sk           5/4/2020 (7:41)
Joseph Binder Award 2020  
g Kolegové z rakouské asociace GDA (Graphic  
Design Austria) vyhlásili i přes koronavirus opět 
po dvou letech již tradiční (bienální) soutěž ve  
všech oblastech grafického designu a ilustrace  
Joseph Binder Award 2020... (...) g Podrobnosti,  
podmínky a přihlášky a online registrace najdete  
na: www.designaustria.at/jba20  10/4/2020 (7:18)
EtnoKrakow/Crossroads Festival | 
plakáty/posters  
g EtnoKrakow/Crossroads Festival je meziná- 
rodní plakátová soutěž v rámci 22. ročníku fes- 
tivalu EtnoKrakow/Crossroads 2020 g Téma 
plakátů: 1) typografie / text. 2) kontext a obsah  
festivalu. 3) hudební styly / profil festivalu. (...)  
g Organizátor: ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tra- 
dycji. Stowarzyszenie [Crossroads of Cultures 
and Traditions Association]. Partneři: Faculty of 
Industrial Design Academy of Fine Arts in Kra-
kow, PosterTerritory, Poster/Blog, Fundacja In-
stytucja, SBB, PQB. Kurátor: Peter Javorík.(...)   
gVíce viz: www.etnokrakow.pl/  19/4/2020 (6:48)
Still & Motion – Hong Kong Inter- 
national Poster Triennial 2020  
g Mezinárodní trienále plakátu v Hongkongu 
zve grafiky-designéry k účasti v novém ročníku 
„Still & Motion − Hong Kong International Pos-
ter Triennial 2020“. Trienále organizují Leisure 
and Cultural Services Department, Hong Kong 
Designers Association a Hong Kong Heritage 
Museum. g Od svého prvního ročníku v roce 
2001 je letos Hong Kong International Poster 
Triennial organizováno již po sedmé. Trienále 
zahrnuje 3 hlavní části: soutěž, výstavu a sym-
pozium. g Mezinárodní soutěž plakátů z uplynu- 
lých 3 let je vypsána v kategoriích: A) Ideology,  
B) Promotion of Cultural Events, C) Commer- 
cial and Advertising a D) Animated Poster.  
Poslední kategorie animovaných plakátů je vedle  
tištěných plakátů novou kategorií. g Plakáty fina- 
listů a vítězů soutěže budou vystaveny v Hong  
Kong Heritage Museum a publikovány ve vý- 
stavním katalogu. Účast na trienále není zpoplat- 
něna. (...) g Bližší podmínky: http://www.poster-
triennial.hk g Dotazy: triennial@lcsd.gov.hk g 

Adresa: Hong Kong Heritage Museum, 1 Man 
Lam Road, Shatin, HK; https://www.heritage-
museum.gov.hk                        20/4/2020 (8:34)
Money / JAGDA International Stu-
dent Poster Award 2020  
g Japonská asociace grafických designérů 
JAGDA vyhlašuje poprvé mezinárodní plakáto-
vou soutěž pro studenty International Student 
Poster Award 2020. g Více viz https://jagda- 
-gakusei.jp/en/ (...) g Vítězové Grand Prix a Gold  
Award budou pozváni do Japonska (letenky, 
ubytování...) na slavnostní vyhlášení v sobotu 
28. 11. 2020.                            12/6/2020 (4:21)

The 4th Shenzhen International Po-
ster Festival 2021  
g V Šenčenu CN měl být letos na programu 4. roč- 
ník Mezinárodního festivalu plakátu (Shenzhen 
International Poster Festival, SIPF), jehož sou- 
těžní výstava bývá jako obvykle k vidění v listo- 
padu v Guan Shanyue Art Museum Shenzhen 
CN. Termín výstavy byl ale nyní přesunut na  
březen 2021. g SIPF byl založen v roce 2015, 
zakladatelem a prezidentem SIPF je grafik Chen  
Pingbo. g Tématem 4. SIPF je „Design and 
Connection“ (Design a spojení), vystavovány  
budou plakáty z posledních 3 let. Soutěž je ote- 
vřena pro profesionály, má i kategorii pro stu-
denty, a je bez poplatku. g Plakáty na výstavu 
vybere výběrová jury ve složení Chen Pingbo 
CN, Byungrok Chae KR, Jian Zhao CN, Leo Lin  
TW, Marcin Markowski PL a Ziyuan Wang CN, 
ceny vyhodnotí mezinárodní jury: 2× Goldstein  
DE, Atelier ter Bekke & Behage FR, Fang Cao  
CN, Jaemin Lee KR a Karel Míšek CZ. g Plakáty  
v kategoriích: A_Cultural Poster (kulturní plak.),  
B_Social&Public Campaign Poster (sociální/ve- 
řejná kampaň), C_Commercial & Advertising  
Poster (komerční a reklamní plak.), D_Students  
Poster (studentský plak.), E_Specify Topic: Sym- 
bol of City (Zvláštní téma: symbol města), F_100  
Best HANZI Typographical Posters (100 nejlep- 
ších typografických pl. v HANZI = čínské písmo),  
G_Motion Poster (animovaný pl.). g Původní  
deadline byl prodloužen do 10. 1. 2021. Práce  
se přihlašují digitálně v aplikaci www.ipf-sz.com.  
g Kategorie (A)-(F): JPG, 1000 px, 150 dpi, rgb,  
kat. (G) viz podmínky účasti. Zaslat je možno 
max. 8 prací vytvořených od ledna 2018. g Vy-
brané práce budou oznámeny po 31. 1. 2021. 
Autoři je poté musí zaslat vytištěné.g Info viz 
info@ipf-sz.com                       6/7/2020 (20:05)
13. IPT2021 Toyama JP  
g IPT2021: Toyama Prefectural Museum of Art 
and Design vyhlašuje 13. ročník Mezinárodního  
trienále plakátu Toyama IPT2021 (The 13th In-
ternational Poster Triennial in Toyama). g Dead- 
line pro obdržení plakátů 10. 12. 2020 pro- 
dloužen do 28. 2. 2021. g Podmínky účasti  
zde: https://tad-toyama.jp/en/wp-content/uploads/ 
2020/08/IPT2021-Entry-rules-and-guideline-1.pdf  
gPřihlášky zde: https://tad-toyama.jp/en/wp- 
content/uploads/2020/08/92455a4f1e8b3d110 
f205ae54f7091a8.pdf g Na IPT2021 zasílejte 
plakáty vytvořené od 1. 5. 2018 jako „printed  
matter / no commercial value“, plus vyplněnou 
podrobnou přihlášku. V kategoriích A/B tištěné  
(max. 5+3 ks), v kategoriích U30+Student digi- 
tální (max. 3 ks). Adresa: The Organizing Com-
mittee of IPT2021 g Toyama Prefectural Mu-
seum of Art and Design, 3-20 Kiba-machi, To-
yama city, 930-0806 JAPAN; Tel: (+81)76-431-
2711 Fax: (+81)76-431-2712; https://tad-toyama. 
jp/en/ https://tad-toyama.jp/en/ipt g Národní  
(výběrová) porota: Katsumi Asaba, Keiichiro Fu- 
jisaki, Yoshiaki Irobe, Shin Matsunaga, Ken Miki,  
Taku Sato. Mezinárodní jury zatím nebyla ozná- 
mena. g Ceny: Grand-Prix:1 000 000 yen × 1.  
 2 Gold Prize: 500 000 yen × 2.  3 Silver: 300 000 
yen × 3.  8 Bronze: 100 000 yen × 8.  U30/Stu-
dent Gold: 200 000 yen × 1.  3 U30/Student Silver: 
50 000 yen × 3.  10 U30/Student Bronze: certifi- 
kát × do 10. g Kategorie: (A) Tištěné plakáty  
(max. 5). (B) Tištěné plakáty „Invisible“ (povinné  
toto slovo, max. 3). U30 (do 30 let)/Student Digi- 
tálně: 300 dpi, jpg (cmyk), 103 × 72,8 cm) g Or-
ganizační výbor: Keiichiro Fujisaki, Yoshiaki Iro-
be, Ken Miki, Taku Sato, Koji Yukiyama. Pod- 
pora: Japan Graphic Designers Association / 
JAGDA, Tokyo Art Directors Club / TOKYO ADC, 

Tokyo Illustrators Society / TIS, Tokyo Type Di- 
rectors Club / Tokyo TDC, Poster Town Toyama  
g Výsledky budou oznámeny v březnu 2021  
a výstava IPT2021 se uskuteční od poloviny 
května do začátku září 2021 v Toyama Prefectural  
Museum of Art and Design JP.    28/9/2020 (4:33)
183 Plakát IPT2021, design: Ken Miki JP

27. IPB Warszawa – studentská soutěž  
g 27th International Poster Biennale in War-
saw 2021 se bude konat příští rok: https://war-
sawposterbiennale.com/en/ g Už nyní ale Aka-
demia Sztuk Pięknych w Warszawie pořádá 
mezinárodní plakátovou soutěž pro studen-
ty pod patronací Polského komitétu UNESCO 
Global Media and Information Literacy (MIL) 
Week (24.>31. 10. 2020). Téma: „Resisting Dis- 
infodemic: Media and Information Literacy for 
everyone and, by everyone.“ g Deadline 11. 10.  
2020. g Jury: Karel Míšek CZ, Thierry Sarfis FR,  
Sławomir Ratajski PL, Anabella Salem AR, 
Doğan Arslan TR, Robert Paršo SK, Błażej 
Ostoja Lniski PL, Lech Majewski PL, Justyna 
Czerniakowska PL.                28/9/2020 (16:15)
Changes / 11 International Eco-Pos-
ter Triennial “The 4th Block”  
g 11. mezinárodní trienále eko-plakátu 4. Blok  
v Charkově UA se uskuteční v roce 2021. Trienále  
založil před 30 lety grafik a čestný člen SBB Oleg  
Veklenko jako memento černobylské atomové  
tragédie, kdy sám byl navelen do Černobylu  
v týdnech likvidace havárie jako vedoucí kultur- 
ního klubu pro zasahující vojáky – a mnoho z nich 
nepřežilo... g Jedenáctý 4. Blok 2021 bude vě-
nován jak 35. výročí černobylské tragédie, tak 
10 letům od kolapsu atomové elektrárny v japon- 
ské Fukušimě. Mottem Trienále 4. Blok 2021 
jsou Changes (Změny). g Výstavními katego-
riemi plakátů budou: (A) Chernobyl-Fukushima:  
35–10 / True history for the sake of changes 
(Pravdivá historie v zájmu změn), (B) Ecological  
awareness / Change yourself (Ekologické po-
vědomí / Změň se), (C) Isolation / Life among 
changes (Izolace / Život mezi změnami), (D) 
Hudprom 100 / Learn to change (Hudprom 100 
= 100. výročí školy průmyslového designu v Char- 
kově / Naučte se měnit). g Přijímány na e-mail 
11triennial4block@gmail.com budou plakáty: (A) 
tiskové (vertikální, 70 × 100 cm, cmyk, 200 dpi, 
jpeg nebo pdf),(B) animované (max. 20 sec., 
codeky: full HD 1920/1080, MP4 (H.264 50 mb / s)  
nebo MOV (H.264 quality 100) + pdf (still fra- 
me) file, 300 dpi, PDF, TIF), (C) interaktivní (en- 
coded format + PDF still frame). g Deadline 
31. 1. 2021. Výstava bude otevřena tradičně  
v dubnu 2021 v Ermilovcentre v Charkově UA. g 

Kurátorem výstavy je Oleg Veklenko (prezident 
Trienále „4. Blok”). Partnery jsou Golden Bee 
Moskva (Serge Serov) a PosterTerritory (Olga 
Severina). g Info: association4block@gmail.com; 
the4block-design.org            16/10/2020 (15:10) 
184 Plakát 4. Bloku 2021 Changes navrhla Olga Se-
verina US

BICeBé 2019 definitivně přeloženo 
na 2021 
g Bolivijské mezinárodní bienále plakátu Bie- 
nal del Cartel Bolivia BICeBé v La Paz bylo po  
dvou odkladech kvůli loňským podzimním nepo- 
kojům v zemi a letošní pandemii COVID-19 de-
finitivně přeloženo na listopad 2021. Zároveň 
se uskuteční i nové bienále ročníku 2021. g 

Nový ročník byl 17. 8. 2020 vyhlášen a počína-
je 7. 10. 2020 je možno přihlašovat online pla- 
káty do nového ročníku BICeBé 2021. Dotazy:  
contacto@registro.bicebebolivia.com. Deadline 
je 12. 3. 2021. g Podmínky účasti: www.bicebe- 
bolivia.com/sites/default/files/CONVOCATORIA_ 
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CALL_2021_0.pdf. Online registrace: www.bice- 
bebolivia.com/poster-submission.Info: www.bice- 
bebolivia.com/blog/convocatoria-internacional/
convocatoria-bicebe-2021-abierta/  1/11/2020 (7:33)
Výzva k účasti: Poster Quadrennial 
Bardejov 21  
g Poster Quadrennial Bardejov (PQB) je med-
zinárodná súťaž plagátov konajúca sa pravi-
delne so štvorročnou frekvenciou v meste Bar-
dejov. Buduje jedinečnú prezentačnú platformu 
grafického dizajnu na východnom Slovensku  
a vytvára podmienky na prezentáciu diel vizuál- 
nych umelcov. g Cieľom PQB je zvyšovať po-
vedomie verejnosti o »plagátovej kultúre«  
a vizuálnej komunikácii všeobecne. Podujatie  
sprevádzajú aktivity podporujúce kreativitu v ob- 
lasti grafického dizajnu. Poster Quadrennial 
Bardejov 2021 (PQB21) je výnimočné zamera-
ním sa na fyzicky vytlačené umelecké plagáty,  
oproti súčasným trendom digitálneho procesu  
tvorby. g S cieľom posilniť pravdivosť fyzického  
aspektu tvorby umeleckých diel boli zavedené 
nové pravidlá: od umelcov sa požaduje, aby 
spolu s plagátom poslali jednu publikáciu podľa 
vlastného výberu, ktorá zobrazuje trendy v pla- 
gátovej tvorbe ich rodnej krajiny. Doručené ma-
teriály vytvoria základ pre knižnicu svetového 
plagátu v strednej Európe. g Časový harmono- 
gram:  10. 11. 2020 – otvorenie výzvy na za-
sielanie plagátov  31. 5. 2021 – posledný ter-
mín na zasielanie plagátov  September 2021 
– výstava plagátov. g Organizátor: Kandela-
ber, kurátor: Peter Javorík. Porotu PQB21 tvorí 
desať žien priamo z mesta Bardejov. PQB21 
sa bude konať v spolupráci s OZ – Different 
v priestoroch Hrubej bašty, Bardejov, SK. g 

Súťaž je otvorená pre profesionálnych grafických  
dizajnérov, študentov umeleckých vysokých 
škôl a grafických producentov všeobecne z ce- 
lého sveta vo veku od 18 rokov. g Každý účast- 
ník môže zaslať maximálne jeden plagát, ktorý  
považuje za najlepší spomedzi svojich umelec- 
kých prác vytvorených v období jún 2017 – apríl  
2021. g Pre účasť je nutné zaslať  1) jeden 
výtlačok plagátu v ľubovoľnom formáte od B2 
(500×700 mm) do B0 (1000×1400 mm) ozna- 
čený registračným štítkom  2) registračný for-
mulár  3) plagát v digitálnej podobe  4) jednu  
publikáciu o plagáte z krajiny, ktorú súťažiaci  
reprezentuje. g Viacej info viz https://www.pqb.sk/.  
Formuláre: https://www.pqb.sk/sites/default/files/
download/Regulamin_and_Entry_Form_PQB21_ 
EN.pdf g Adresa: Kandelaber, Pod Kalváriou 
9m, 085 01 Bardejov SK     11/11/2020 (15:31) 
185 Plakát PQB21, design: Peter Javorík

Soutěže – výsledky, ceny
Na Bienále plakátu v Bolívii BICeBé 
2019 vybráno 338 plakátů   
g Bienále plakátu v Bolívii BICeBé oznámilo  
22. 4. 2019 výsledky výběru na listopadovou  
výstavu. Obdrženo bylo 10 673 plakátů z 86 
zemí. g Na výstavu bylo vybráno celkem 338 
plakátů v těchto kategoriích: • A) Kulturní plaká- 
ty – 164. • B) Sociální plakáty – 64. • C) Reklam- 
ní plakáty – 36. • D) Nepublikované plakáty na  
téma The Era of Disinformation (Éra dezinfor- 
mace) – 50. • E) Animované GIF plakáty: Wo- 
men‘s Empowerment (Posílení postavení žen) 
– 24. g Z členů SBB uspěli Xavier Bermúdez  
MX, Peter Javorík SK, Mykola Kovalenko UA, 
Leo Lin TW, Lech Majewski PL, István Orosz  
HU, Jan Rajlich CZ, Felipe Taborda BR, Niklaus  
Troxler CH. Z CZ byli selektováni ještě Peter 
Bankov a Jakub Trčka a ze SK Katarína Stefani- 
ková. g 9členná mezinárodní jury udělí na slav- 

nostní vernisáži v National Museum of Art v La  
Paz BO ve středu 20. 11. 2019 ceny: • Kat. A:  
4 000 USD. • Kat. B: 2 000 USD. • Kat. C: 2 000  
USD. • Kat. D: 5 000 USD. • Nejlepší bolivijský 
plakát: 1 000 USD. • Nejlepší bolivijský plakát  
v kat. D: 1 000 USD. g Výstava a doprovodné  
akce BICeBé se budou konat 18.>23. 11. 2019.  
Více info a všechny vybrané plakáty viz http://
www.bicebebolivia.com/cartel-selected?field_
categoria_value=a                    27/4/2019 (4:33)
21st Colorado International Invita- 
tional Poster Exhibition  
g The 21st biennial Colorado International Invi- 
tational Poster Exhibition pořádá tradičně De-
partment of Art and Art History na Colorado  
State University ve Fort Collins US. První ročník  
se uskutečnil před 40 lety v roce 1979. g Akce 
je výhradně na pozvání a každý účastník může 
poslat na výstavu dva plakáty (ve 2 výtiscích) 
z posledních 2 let. g Letos se zúčastnilo 70 uměl- 
ců z 25 zemí. g Specifikou tohoto bienále je, že  
všechny plakáty na výstavě jsou prodejné v roz- 
mezí 40−80 $. Druhá zaslaná kopie plakátu 
je zařazena do sbírek Univerzity, kde jsou po-
stupně všechny plakáty pečlivě zdokumentová- 
ny a zveřejněny v CSU database: https://lib2.
colostate.edu/posters/browse.php g Na vernisá- 
ži 20. 9. 2019 Pekka Loiri FI (čestný laureát, jenž  
na CIIPE nahrazuje jury) oznámil vybrané oce- 
něné: Frank Arbelo CU/BO – We Walk, Finn 
Nygaard DK – Art Blakey, Aarhus International  
Jazz Festival, Parisa Tashakori IR/US – Migra- 
tion in Search of Freedom. Čestná uznání: 
Geray Gencer TR – Faces, Andrew Lewis CA – 
Solidarity + Independence, István Orosz HU – 
Israel 70. g Hlavní výstava „CIIPE Main Exhi-
bition“ se koná 20. 9.>1. 11. 2019 v Curfman 
Gallery, Lory Student Center a v Hatton Gallery,  
Visual Arts Building. g Doprovodná výstava 
„CIIPE Honor Laureate: Pekka Loiri“ se koná 
19. 9.>14. 12. 2019 v Gregory Allicar Museum  
of Art, UCA. g Doprovodná výstava „RED 
AGAIN – Posters from the Soviet Union“ se 
koná 17. 10.>1. 11. 2019 v Richardson Design 
Center.                                    20/9/2019 (19:16)
186–188 Vítězné plakáty: Parisa Tashakori IR/US, 
Frank Arbelo CU/BO, Finn Nygaard DK (str. 24) 
189 Banner 21st CIIPE 2019 (str. 24) 
190–191 CIIPE ve Fort Collins, září 2019 (str. 24)

Bienále plakátu BICeBé odloženo  
g Pokud jste se chystali zaletět (či zaplout si) 
na Bienále plakátu do La Paz BO, tak rušte své  
letenky! Organizátoři bolivijského bienále plakátu  
BICeBé 2019 totiž na poslední chvíli v pátek 8. 11.  
2019 oznámili, že z vážných důvodů jsou těsně  
před konáním Bienále plakátu nuceni z konce  
listopadu 2019 Bienále přeložit o půl roku  (...) 
g Podrobnosti o BICeBé viz naše předchozí 
zpráva: http://sbb-bienale-brno.cz/bienale-pla-
katu-v-bolivii-bicebe-2019/      9/11/2019 (19:55)
14. bienále Terras Gauda Vigo ES  
g Bienále Brno (SBB) informuje o výsledcích 
soutěže. 14. ročník soutěže Bienal Internacional  
de Cartelismo Francisco Mantecón na motiv 
plakátu pro vinařství Terras Gauda Wineries ve  
Vigo ES byl vyhodnocen. g Do soutěže bylo 
zasláno 1 435 plakátů od autorů z 66 zemí. Ví- 
tězové obdrželi úhrnem 17 000 €. g Odborná 
jury, ve které byli mj. za profesionální grafiky  
Javier Jaén a Diego Areso (oba ES), rozhodla  
takto: g Hlavní cena 10 000 € Eva Unt a Mar-
gus Tammik (UNT/TAMMIK design studio) EE, 
2. cena Andrey Logvin RU, 3. cena Björn Nelis- 
sen NL, zvláštní uznání Remi Jeffrey-Coker US,  
čestné uznání Guil Fridman IL. g Všech 40 vy-
braných finalistů zhlédnete zde: www.francis-

comantecon.com/2019/galeria.php g Další info 
viz: www.franciscomantecon.com; info comuni-
cacion@terrasgauda.com   23/11/2019 (23:49)
192 Hlavní cena 10 000 € Eva Unt a Margus Tammik 
(UNT/TAMMIK design studio) EE
193 2. cena Andrey Logvin RU
194 3. cena Björn Nelissen NL
195–196 Vítězové na vyhlášení 22. 11. 2019. Vyhlá- 
šení s výstavou 40 vybraných plakátů bylo událost;  
foto © María Muiña Photography

Moskva: 30 000 / Quito: 11 369  
g 14. bienále grafického designu a plakátu v Mos- 
kvě „(Un)Real Golden Bee 14 Global Biennale  
Of Graphic Design“ oznámilo 23. 5. 2020 více 
než 30 000 přihlášených exponátů ze 75 zemí  
do soutěžní výstavy. Padl tak neoficiální „světo- 
vý rekord“ v počtu účastníků a je to špatná zprá- 
va pro všechny škarohlídy, kteří už 50 let mluví 
o konci plakátu. g Bienále Golden Bee se bude  
konat 28. 9.>1. 11. 2020, vernisáž 28. 9. 2020  
v 19:00 (Státní Tretjakovská galerie Moskva, Cen-
trum současného umění Winzavod, Ranepa De- 
sign School, Centrum současného umění Zverev  
Center Of Contemporary Art a Promgrafika  
Gallery). g Rovněž Ecuador Poster Biennial Quito  
oznámilo rekordní příjem 11 369 plakátů: Bienále  
bude zahájeno 27. 10. 2020 v Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana v Quitu EC.   24/5/2020 (4:32)
Trienále Ekoplagát Žilina 2020 – 
z vernisáže, ceny  
g EKOPLAGÁT Žilina se koná každé tři roky v Ži- 
lině SK od roku 1978 v Považskej galérii ume- 
nia. 15. ročník EKOPLAGÁT 2020 organizují  
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 
Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne 
a Karpatská iniciatíva pre mokrade. Více info 
viz http://ekoplagat.sopsr.sk/aktualny-rocnik/.  
g 15. EKOPLAGÁT ‘20 Žilina se koná pod zášti-
tou Ministerstva životného prostredia SR a ve 
spolupráci s Považskou galériou umenia v Žilině  
od 17. 9. do 15. 11. 2020. g Na vernisáži v PGU  
17. 9. 2020 ředitel PGU Milan Mazúr, kurátorka  
Dana Doricová a předseda mezinárodní poroty  
Pavel Choma vyhlásili výsledky soutěže: Grand  
Prix Lex Drewinski DE/PL, 1. c. Miroslav Beli- 
čák SK, 3. c. Marek Osman PL, 3. c. Mykola  
Kovalenko SK, čestné uznání poroty Peter Ja- 
vorík SK. Mezinárodní jury: Dana Doricová SK, 
Pavel Choma SK, Ján Kadlečík SK, Władysław 
Pluta PL, Jan Rajlich CZ, Mira Sikorová SK. g 

Ceny udělované organizacemi: C. Minist. životné- 
ho prostredia SR Tereza Parizeková SK, C. Mini- 
sterstva zahraničných vecí a európskych záleži- 
tostí SR Dominika Eliášová SK, C. generál. ria- 
diteľa Štátnej ochrany prírody SR Karolína Ko-
tiková SK, C. Karpatskej iniciatívy pre mokrade 
Andrej Haščák SK.                   18/9/2020 (6:33)
197–202 Trienále Ekoplagát v Považskej galérii v Ži-
lině (198 Lex Drewinski, 199 Mykola Kovalenko, 200 
Fr. Borovec, 201 Andrej Haščák přebírá cenu)

14. bienále Golden Bee Moskva  
g 14. bienále grafického designu a plakátu v Mos- 
kvě „(Un)Real Golden Bee 14 Global Biennale 
Of Graphic Design“ bylo  28. 9. 2020 zahájeno  
v nových prostorách Státní Tretjakovské galerie  
Moskva v Moskvě a je otevřeno do 1. 11. 2020. 
Dílčí expozice mají také Centrum současného 
umění Winzavod, Ranepa Design School, Cen- 
trum současného umění Zverev Center Of Con- 
temporary Art a Promgrafika Gallery). g Výsled- 
ky soutěže Bienále Golden Bee 14 byly vyhlá- 
šeny 10. 10. 2020: Grand prix Cybu Richli, Fa-
bienne Burri, C2F CH. g Vítězové v jednotlivých  
kategoriích: g Kat. (1) Poster Unlimited: Deng 
Rui CN, Mai Guanlin CN, Zheng Bangqian CN, 
Detlef Fiedler, Cyan DE, Fons Hickmann DE, 
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Ariane Spanier DE, Emran Abdollahi IR, Kashi- 
wa Daisuke JP, Patrycja Longawa PL, Lech Ma- 
jewski PL, Dmitry Rekin RU, Ralph Schraivogel CH,  
Niklaus Troxler CH, Martin Woodtli CH g Kat. (2)  
Bauhaus 100 / Vhutemas 100: Oleg Korytov 
RU, Christoph Stettler CH, Laze Tripkov MC g 

Kat. (3) Russian Seasons: Dmitry Rekin RU g 

Kat. (4) Classics Alive: Jouri Toreev BY g Kat. 
(5) Heavenly Jerusalem: Adan Paredes Barrera 
MX g Kat. (6) Peace Be With You!: Uwe Loesch 
DE g Kat. (7) Zero Corruption: Fabian Сarre- 
ras AR, Katalin Simo HU g Kat. (8) Design  
Performances: Lampo Leong MC g Kat. (9) In-
teractive Video Installations: Jeong Ji-young 
KR, Stefan Sagmeister US g Kat. (10) Super- 
short Video: Mario Fuentes EC, Maryia Hilep BY  
g Kat. (11) Design-Selfie: Evgeny Taboriskiy DE,  
Olga Synyshyn PL g Kat. (12) Graphic Novels:  
Elmer Sosa MX g Kat. (13) Stiсkers: Maria 
Afonchikova RU, Vanya Dudchenko UA g Kat. 
(14) Children Posters: Aza_Nizi_Maza Oleksan- 
dra Kutsyna UA, Aza_Nizi_Maza Anastasia Tron  
UA g Coronavirus Special Project: Damian Klacz- 
kiewicz PL, Naufan Noordyanto IA, Alain Le 
Quernec FR g Special Awards – PosterTerrito- 
ry Diploma: Tsushima Hajime JP; Society of De- 
signers of Russia Prizes: Yuri Gulitov RU, Ma-
riya Kalyakina RU, Lesha Pushkarev RU; Rod-
chenko Awards: Leonardo Sonnoli IT, Ekaterina 
Chikildina RU, Ludmila Gaidenko RU, Vladimir 
Egorov RU, Oleg Korytov RU, Maria Raylenter  
RU, Yelyzaveta Kulikova UA; Unzipped Classic  
Music Diplomas: Jouri Toreev BY, Niklaus Troxler  
CH, Chen Benson TW. g Na výstavy Golden 
Bee 14 byli ze SBB dále selektováni: Vladimir 
Chaika RU, Mykola Kovalenko SK/UA, Péter 
Pócs HU, João Machado PT, Lech Majewski PL,  
Melchior Imboden CH, Andrej Haščák SK, Pavel 
Noga CZ, Jan Rajlich CZ, Kari Piippo FI, Kan 
Tai-Keung HK a Yossi Lemel IL, z CZ/SK dále 
Peter Bankov, Peter Eliáš, Jiří Mocek. g Info: 
www.2020.goldenbee.org/en/   11/10/2020 (8:10)
203–206 Z oceněných plakátů: Richli & Burri / C2F  
CH (Grand Prix ) a Lech Majewski PL (str. 26)
207 Plakáty na GB v Moskvě jsou letos umístěny 
včetně popisků netradičně i na podlaze
208 Na GB byl vystaven i plakát z naší akce JR 100 
(autorka Hisae Oba JP), na obr. detail plakátu 

16. mezinárodní bienále plakátu  
v Mexiku | BICM  
g 16. mezinárodní bienále plakátu v Mexiku je  
otevřeno 17. 11. 2020>4. 3. 2021 v Museo Franz  
Mayer, Ciudad de México MX. Zakladatelem  
a prezidentem BICM je čestný člen SBB Xavier 
Bermúdez. g Namísto zahájení se počínaje 
28. 10. 2020 koná 6týdenní série online předná- 
šek. Otevřena je na různých místech Mexika  
i řada doprovodných výstav, například Švýcar- 
ský plakát. g Selektováno na hlavní výstavu 
16. BICM bylo přes 400 plakátů, z SBB Chaz 
Maviyane-Davies US, Finn Nygaard DK, István  
Orosz HU, John Gravdahl US, Kari Piippo FI, 
Leo Lin TW, Mehdi Saeedi IR, Phil Risbeck  
US, Seymour Chwast US, Péter Pócs HU, San- 
tiago Pol YV a z CZ/SK Robert Paršo a dále 
Eduardo Barrera Arambarri & Veronika Barrera  
s plakátem JR 100 (mimochodem z této naší 
akce bylo na 16. BICM selektováno okolo 10 pla- 
kátů různých autorů... g Mezinárodní jury se 
sejde až příští rok 15.>21. 7. 2021 v Arocena 
Museum v Torréonu, Coahuila MX, kde bude 
program 16. BICM pokračovat, a tam udělí 
ceny v kategoriích A) plakáty všech typů, B) film,  
C) biodiverzita, D) domácí násilí, E) korupce, 
F) svobodná volba – lepší výběr. g Více info viz 
www.bienalcartel.org/; bicm.info@gmail.com; 
A: Bienal Internacional del Cartel en México 

A.C., Álvaro Obregón # 73, Col. Roma, C.P. 
06700, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 
MX.                                        17/11/2020 (23:10)
209 Plakát mexického bienále 2020
210–211 Expozice Bienále plakátu Mexiko je už tra-
dičně v Museo Franz Mayer v hlavním městě Mexiku

14. trienále politického plakátu 
Mons BE  
g 10členná výběrová porota vybrala na výstavu  
14e triennale de l’affiche politique (14. trienále  
politického plakátu) v Monsu BE 101 plakátů, 
které budou vystaveny v Mons Memorial Mu-
seum, 6. 2.>19. 12. 2021 (vstupné je 9 Euro). 
g Jak oznámila dlouholetá koordinátorka Trie-
nále Anne-Thérèse Verschuerenová, vedle vy-
stavených plakátů také většina na akci zasla-
ných plakátů bude zařazena do sbírky plakátu  
MARS, Mons arts de la scène, kde je od r. 1978  
do současnosti archivováno už kolem 12 000 
politických plakátů. g Do 31. 12. 2020 probíhá 
na webových stránkách muzea veřejné hlaso-
vání nejoblíbenějšího plakátu z 30 vybraných le- 
tošních finalistů, mezi kterými je vedle převažující- 
ho množství Číňanů zastoupen ze SBB Peter Javo- 
rík – www.monsmemorialmuseum.mons.be/events/ 
coup-de-coeur-du-public-triennale-de-laffiche-
-politique g Adresa: Mons Memorial Museum,  
Boulevard Dolez, 51, 7000 Mons, BE; www.mons- 
memorialmuseum.mons.be   13/12/2020 (8:58)

Regionální mítink ico-D Štýrský 
Hradec / Graz AT  
g V rakouském Štýrském Hradci, kam od nás 
jezdí několikrát denně přímá železniční linka, je  
na programu zahájení Měsíce designu / Design- 
monat Graz také 2denní regionální mítink ico-D  
(International Council of Design, Montreal CA). 
Na mítinku zastupuje SBB − jediného českého 
člena ico-D − předseda doc. Jan Rajlich (Joan-
neumsviertel Graz, 10.−11. 5. 2019). g Hlavní-
mi tématy regionálního mítinku ico-D jsou 01 
Being Heard, 02 Women in Design a 03 Fun-
damental Questions. Přihlášenými účastníky 
jsou Graz UNESCO City of Design, Beijing De-
sign Week, Beirut Design Week, Porto Design 
Biennale, Istanbul Design Week, MUMEDI Me-
xican Museum of Design, Design & Art Direc-
tors Festival, Puebla UNESCO City of Design, 
Brno Biennale Association (SBB), Lodz Design 
Festival, Moscow Design Museum, Delhi De-
sign Festival, BIO Biennale of Design Ljublja-
na, Czech Design Week, Vienna Design Week, 
Nairobi Design Week, Aiap Women in Design 
Award, Design Week Philippines. g Za ico-D 
mítink organizuje Kanaďanka s českým kořeny  
Tara Farsky, special meeting coordinator, out- 
reach@ico-d.org g Z programu dalších akcí: 
„Grand Opening Ceremony Designmonat Graz“.  
Vernisáž „World Wide Things Collection“. Pre-
zentace „Village Chairs“, Carlo Malerba (vše 
v Joanneumsviertel Graz, pátek 10. 5. 2019). 
„To Death with a Smile“ – soutěž plakátu organi- 
zovaná MUMEDI, Museo Mexicano del Diseño,  
Mexico City (Lesliehof Graz, pátek 10. 5. 2019).  
Vernisáž Istanbul Design Collection | UNESCO  
City of Design Istanbul (designforum Steiermark,  
sobota 11. 5. 2019). Design in the City (obcho- 
dy v Grazu, neděle 12. 5.) g Více akcí viz www. 
designmonat.at/en/program/  12/5/2019 (23:37)
212–213 Graz vedle toho, že historické město je 
světovým monumentem UNESCO, patří také mezi 
evropská Města designu UNESCO. Měsíc designu 
Graz se konal pod heslem No Design, No Glory
214 Dvoudenní regionální mítink ico-D zahájil David 
Grossman IL, Past President ico-D

215 Na mítinku se prezentovaly různé světové De-
sign weeky a instituce (včetně SBB)
216–217 Zahájení proběhlo v prostoru, kde byla vel-
kolepě nainstalována výstava 100 plakátů z Mexika 
z každoroční soutěže „To Death With Smile“
218 Označeno bylo i pivo a víno a celé město...
219 Zahraniční hosty zahájení Měsíce designu v Gra- 
zu uvítal starosta Siegfried Nagl (vpravo – jeho 
předci měli i vztah k Brnu, obchod s porcelánem)
220 Zahajovací party na umělém ostrově Murinsel: 
zleva Urška Krivogradová z bio – Centre for Crea-
tivity Maribor SI a dámy z ico-D Montreal CA Tara 
Farsky, Elizabeth Carbonellová a Alisha Piercyová 
(mezi nimi J. Rajlich). Foto Sasha Sankova 

Děti všech zemí, kreslete! | Children 
of all countries draw!  
g Bienále Brno (SBB) informuje o  permanent-
ní webové výstavě. Děti všech zemí, kreslete  
(a malujte)!, tak by se dala do hesla vtělit idea 
známého japonského vydavatele. g Norio Mo- 
chizuki doslova napsal: „Brzy mi bude 80 let, tak- 
že se obávám o budoucnost dětí. Chceme pro- 
pojit dětské kontakty skrze jejich obrazy tak, 
aby budoucnost byla mírovým a pokojným svě- 
tem. Aby příští generace dětí mohla žít v míru, 
je nutný kontakt dětí přes státní hranice a ja-
zyky, a  jako kontaktní místo by byla vhodná 
virtuální galerie, kde by byly umístěny dětské 
kresby.“ g Norio Mochizuki vydal v 60.−90. le- 
tech 20. stol. přes 50 obsáhlých publikací, ro- 
čenky z oblasti grafického designu a ilustrace: 
JCA (Japan Creators’ Association), ICO (Inter-
national Creators’ Organization), World Packa-
ge Design Annual, Diagraphics atd. Vytvořil celo- 
světovou síť korespondentů a ambasadorů, 
jedním z nichž, a to pro střední a východní 
Evropu, byl také zakladatel SBB Jan Rajlich st. 
g Norio Mochizuki nyní vytvořil speciální pro-
jekt s názvem „Kids World Art Gallery / Dětská 
světová galerie umění“. Jde o dobrovolnickou 
činnost. Podívejte se na http://ico-kids-art-gal-
lery.com g VÝZVA: Pokud vy nebo vaši přátelé 
máte děti a vnoučata, požádejte je, aby poslali 
svá výtvarná dílka přes webovou aplikaci nebo 
přímo e-mailem smartphonem, vystavíme je  
všechny! Adresa URL stránky výstavy je: http://
ico-kids-art-gallery.com/All_Gallery_Room/ONE- 
PERSON_SHOW_A.html Registrační formulář 
je: http://ico-kids-art-gallery.com/Exhibitors_data/ 
Exhibtors_data.html g Samozřejmě je to zdar-
ma. g Projekt doporučuje Jan Rajlich (ml.) na 
ico-kids-art-gallery.com/A_Give_Awarded_Words_ 
For_Kids.html (viz plakát).     26/10/2019 (4:16)
221 Jan Rajlich ml.: původní plakát z roku 1980 
upravený pro ICO Kids Art Gallery (str. 30) 
222 Logo Kids World Art Gallery (str. 30)

Kde jsou grafici, když je jich třeba?  
g Nevím, jestli jsem to pochopil správně, ale je  
trendem dneška a zejména v Česku, že politic- 
ké plakáty vznikají především pro galerie a bie- 
nále a přehlídky grafického designu, na nichž 
taková kategorie ještě existuje? g Již dlouho 
marně volám do éteru a apeluji na své kolegy  
grafiky, aby se skrze médium tak úžasné a glo- 
bálně srozumitelné, jakým grafický design beze- 
sporu je, zapojili do politických aktivit. (...) g Ne- 
dávnou listopadovou sobotu se konala na praž- 
ské Letné největší demonstrace proti establish-
mentu od památného 25. 11. 1989. Stejně jako 
pár měsíců předtím (23. 6. 2019), i tentokrát se  
nad hlavami demonstrantů objevily desítky a stov- 
ky transparentů, velmi vtipných a promyšlených,  
kterým by ale nějaká elementární typografická 
invence ještě pomohla. g Kam se poděli všich-
ni ti natěšení a kreativitou nadržení kamarádi, 
kteří v listopadových dnech a nocích roku 1989 
chrlili v pražském Mánesu (a mnohde jinde sa-
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mozřejmě také) plakáty a transparenty, jimiž pak  
občané argumentovali při svém pochopitelném 
boji za naši současnou svobodu? Kam zmizela 
jejich vůle jednoduchým znakem podat apel, 
jemuž literáti museli věnovat několik vět a herci 
spoustu slov? Proč rezignovali na roli němých, 
přesto ale velmi hlasitých podpůrců demokra-
cie, práva a rozumu? g Dnes a denně se ne-
přestávám divit, jakému grafickému balastu jsme  
všude vystaveni. K čemu jsou nám absolventi 
prestižních vysokoškolských ateliérů vedených 
uznávanými (a často právě v onom listopadu  
1989 velice progresivními) grafiky a typografy, 
když pak ve vlastní profesionální praxi buď v lep- 
ším případě vizuální smog pouze ředí a zušlech- 
ťují, v horším případě pak jej násobí a množí 
skrze neodmítnutelná přání movitých klientů? 
Každým dnem přibývají nové vizuální systémy, 
další symboly a další piktogramy, loga, značky 
a manuály k nim a manuály, jak se vyznat v ma- 
nuálech… a vedle vší téhle zbytečné a nicotné  
činnosti (ovšemže za prachy, a ne malé) si 
Umělci a Designéři a Ilustratéři s velkými U, D a I  
už nejspíš nenajdou ani čas, ani kreativitu na 
obyčejnou myšlenku, řečenou jednoduše a sro- 
zumitelně. A hlavně – smysluplně. Ve jménu 
ideálu vyššího, než je osobní ekonomický pros- 
pěch, pro jiné lidi, než které zastupuje klient,  
a – a to je nejspíš zásadní důvod oné kreativní 
neochoty – zadarmo. Slova jako charita, dar, fi-
lantropie nebo dobrovolnost český grafický de-
sign zkrátka nezná. Co není za honorář (ať ve 
formě finanční odměny nebo alespoň popisku  
pod rámem ve sterilní galerii), to neexistuje. (...)  
g Pavel Beneš, 25. listopadu 2019 odpoledne 
(přesně 30 let od demonstrace na Letné, kdy 
padla v ČSSR cenzura)        25/11/2019 (14:52)  
223 Demonstrace proti korupci, Letná, 23. 6. 2019

Mezinárodní den výročí Černobylu 
1986 (International Chernobyl  
Disaster Remembrance Day) 
g Černobylská havárie je memento lži komunis- 
tické ideologie g Černobylská havárie je dosud 
nejzávažnější havárií v historii jaderné energe-
tiky. V časných ranních hodinách v sobotu 26. 4.  
1986 došlo v Černobylské jaderné elektrárně 
na severu Ukrajiny k abnormálnímu vzrůstu vý- 
konu a následnému prudkému zvýšení tlaku páry  
v jaderném reaktoru. V 01:23 moskevského času  
odhodila mohutná parní expanze víko reaktoru 
a vyústila v požár, sérii dalších explozí a rozta- 
vení reaktoru. Do atmosféry se uvolnil radioak-
tivní mrak, který postupoval západní částí So-
větského svazu, východní Evropou a Skandiná- 
vií do celé severní polokoule. Byly kontaminová- 
ny rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska.  
Okolí elektrárny, včetně blízkého města Pripjať,  
bylo evakuováno a změněno v uzavřenou zónu.  
Teprve 28. dubna Sovětský svaz o havárii po-
prvé informoval v moskevském rozhlasu a přes  
zpravodajskou agenturu TASS. Odhady počtu 
obětí se pohybují od 31 zemřelých (přímo při  
havárii a do tří měsíců po ní) až po bezmála 
milion. Celkový počet lidí, kteří v důsledku ha- 
várie zemřeli nebo v budoucnosti mohou zemřít  
(z celkově postižených 500 tisíc), se odhaduje  
na 4000. g Byl jsem tehdy na vojně. Politruk 
pplk. Podroušek nám dal 30. 4. 1986 přednáš- 
ku, jak SSSR pomohl světu svou jadernou ini- 
ciativou a že zprávy o výbuchu v Černobylu jsou  
jen projevem imperialistické závisti. A jak měli  
tehdy všichni bolševici pocit, že všechno v Rusku  
někdo vymyslel nebo založil, tak i tenhle trouba 
řekl: „Soudruh Černobyl ví, co dělá, soudruzi.“ 
g Pavel Beneš, 26. 4. 2020    26/4/2020 (9:25)
224 Pavel Beneš: Chernobyl Disaster, April 26, 1986

Museum of Avant-garde  
g Nové Museum of Avant-garde (MA-g) vzni- 
ká jako platforma kombinující mistrovská díla 
výtvarné avantgardy 20. století se současnými 
díly grafického designu, fotografie a ilustrace. 
Cílem je vytvoření sbírky a prostřednictvím vy-
hlášení cen MA-g získávat i nové umění a de-
sign. g MA-g má v úmyslu propagovat součas-
né disciplíny jako nástupce avantgardního umě- 
ní prostřednictvím každoročního výběrového ří-
zení. Přihlášky se budou přijímat od ledna do 
dubna a v roce 2021 bude výběr zahrnovat ka-
tegorie Grafický design, Fotografie a Ilustrace  
– každá z nich je rozdělena do 10 až 15 pod-
kategorií. Všechny příspěvky budou posouze-
ny panelem Muzea podle hodnotících kritérií, 
která budou zveřejněna na webu MA-g v lednu  
2021. Nejvýznamnější díla v každé kategorii 
obdrží ceny MA-g Awards. (...) g SBB se stalo 
jednou ze spolupracujících organizací MA-g. g 

Více o The Museum of Avant-garde viz www.
ma-g.org                               21/12/2020 (20:58)
225 Značka MA-g
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g ROČENKA SBB 2019/2020 (č. 65) zahr-
nuje všechny příspěvky, které byly během 
let 2019–2020 umístěny na webové stránce 
sbb-bienale-brno.cz/ g Některé příspěvky, a to  
zejména v kapitole Soutěže – výzvy, které již 
nejsou aktuální, byly kráceny g Příspěvky 
jsou v jednotlivých kapitolách (na rozdíl od 
předchozích ročenek) řazeny vzestupně – od 
nejstaršího po nejnovější – viz též obsah, 
přehled všech příspěvků na str. 32 g Odkazy 
na příspěvky v obsahu i na webové stránky 
uvedené v textu jsou aktivní v pdf verzi g 

Připravili: Jan Rajlich ml. – koncepce, redakce 
a grafická úprava / Alena Rajlichová – korek-
tury / Ilustrace – archiv SBB a archiv autorů g 

Finanční podpora: statutární město Brno 

MEZ – Značka mnohých tvárí | MEZ 
– A brand of many forms
g Kľúčové slová: MEZ, značka, logo, grafický 
design, vizuálna identita, redesign 
g  Annotation: This article deals with the brand 
of the MEZ company. It describes its several 
changes over time and unfortunately the comp- 
lete absence of a unified visual identity. Due to 
this fact the brand MEZ probably remains for- 
ever diverse and inconsistent.
g  MEZ – Moravské elektrotechnické závody – 
značka, ktorá zastrešovala početné závody v po- 
vojnovom Československu zaoberajúce sa vý-
robou elektrotechnických zariadení. Avšak tak-
tiež značka, ktorá kvôli svojej nevôli sa zmeniť 
trpí dodnes. Prečo značka tohoto významu ne-
dostala nikdy svoju ucelenú vizuálnu identitu? 
Napriek tomu používala a používa amatérsky 
vytvorený znak, ktorý nájdeme v podobe rôz-
nych aplikácií v celom Česku, na Slovensku, 
v Európe a koniec koncov vo svete.
g Počiatok g Rôzne, na seba sa nepodobajú-
ce aplikácie tejto značky nájdeme naprieč ča-
som a priestorom, a to doslova. Či už narazíme  
na popisný štítok elektromotora, spínače, ističe  
alebo zalovíme v archívoch a dostaneme sa ku 
originálnym brožúram a firemnej korešponden-
cii. Pôvodnú, ešte prijateľnú značku MEZ zo 
40. rokov (obr. 226) môžeme nájsť na niektorých  
zachovaných výrobkoch vytvorených v týchto 
združených závodoch ešte aj dnes. Je to však 
skôr výnimkou, než pravidlom.
g Zmena g Značka totiž zmenila svoj znak zhru- 
ba po 20 rokoch svojej existencie. V 60. rokoch  
dostal konštruktér, očividne bez grafického citu 
a vzdelania, za úlohu „normovať“ znak značky  
MEZ a tým sa rozmanitosť aplikácií ďalej roz-
šírila. Žiaľ autor k zadaniu pristupoval tak, ako 
z predošlých slov vyplýva – neodborne a neade- 
kvátne. Zo zachovanej dobovej podnikovej nor-
my (obr. 227) je zrejmé, že autor celkom presne  
a veľmi podrobne narysoval to, ako sa má nový  
podnikový znak geometricky skonštruovať a to,  
v akých veľkostiach je možné ho aplikovať. Ma- 
tematicky definoval jednotlivé rozmery závislé  
na vonkajšom priemere žiadaného znaku. To je 
však pre bežné použitie nedostatočné a vhod-
né skôr na cvičenie technického kreslenia. Na- 
opak táto precízne skonštruovaná norma po-
stráda akýkoľvek náznak determinovania použi- 
tia znaku s typografiou, samotnú typografiu, 

polohu na formáte, bezpečnú zónu okolo zna-
ku a mnohé ďalšie esenciálne pravidlá.
g Rôznosť g Práve tieto fakty majú za násle-
dok to, že rozličnosť aplikácií je takmer neko-
nečná. Ako dokladá stručná obrazová dokumen- 
tácia rôznych aplikácii (obr. 228–232), môžeme 
nájsť nespočet odlišných použití. Rôzne veľko-
sti názvov podnikov, ich rôzne zarovnania voči 
znaku a formátu, rôzne typy písma, ich veľkosti  
a rezy, rôzne usporiadania jednotlivých grafic- 
kých prvkov na formáte, niekde dokonca absen- 
ciu znaku, rôzne kombinácie s ďalšími logotyp-
mi podnikov a takto by sa dalo pokračovať.
g Redesign g Popri grafickej a typografickej 
úprave DESIGN-MANUÁLU MEZ Mohelnice 
vytvoreného architektom M. Gilwannom spra-
coval hneď niekoľko možných variánt úpravy  
značky MEZ grafický designér Jan Rajlich ml. 
(obr. 233). Ako skúsený grafik totiž nesúhlasil  
s diletantským obrazom značky a vtedajšiemu 
správcovi značky – spoločnosti MEZ Brno – 
predostrel svoje návrhy, kde dokonca ako jed-
nu z variant upravil spomínanú normu. Všetky  
snahy o zavedenie upravenej značky však 
stroskotali na byrokratickom a neústupnom po-
stoji MEZ Brno, ktorý tým zamedzil pri predlžo-
vaní registrácie značky jej navrhovanú nepod-
statnú zmenu. Kde obraz – tradičná symbolika 
značky – blesk s nápisom MEZ zostáva, ale 
mení sa grafické vyhotovenie, tak ako sa mení 
celý svet. A tak MEZ používal aj naďalej svoj 
nemenný, geometricky konštruovaný znak.
g Súčasnosť g Žiaľ, neostalo to ani pri „nor-
movanom“ blesku. Po prevedení závodu v Mo- 
helniciach do súkromných rúk v roku 2010 
a zmene obchodného názvu firmy na MEZ 
STROJE, s.r.o., spoločnosť neostala nič dlžná  
svojej „povesti“ a prišla opäť s novým logom 
(obr. 234). Zbavila sa svojho charakteristického,  
dlhé roky používaného blesku a nahradila ho 
kombináciou na prvý pohľad náhodne usporia-
daných geometrických tvarov a slov. Zdá sa, 
že o vyhotovenie sa znovu, ako je to u značky  
MEZ zvykom, postaral amatér, ktorý nevedel, čo  
robí, alebo profesionál, ktorý chcel zachovať  
existujúcu nejednotnosť aj naďalej a veľmi 
dobre vedel čo robí. Podarilo sa...
g Budúcnost? g A tak značka MEZ ostáva aj 
naďalej značkou mnohých tvárí a kvôli svojej 
neochote vyvíjať sa a prispôsobiť sa aktuálnej 
dobe trpí dodnes. Možno práve rôznorodosť je 
jej hlavným poznávacím znakom, a všetci ktorí 
prišli kedykoľvek do kontaktu s touto značkou 
si už na to zvykli. Jedno je však takmer isté, 
značka MEZ ostane asi už navždy nehomogén- 
nym výtvorom a bude miasť a strašiť grafikov 
po celom svete. Kiež by som sa mýlil.
g Autor: Ing. Pavol Lupták, doktorand OPD ÚK 
FSI VUT (školiteľ doc. Ing. arch. Jan Rajlich)   



Seznam 94 článků z webu SBB 2019/2020 dle 
dat uveřejnění od nejstarších po nejnovější.  
Otištěné jsou v plném znění nebo zkrácené:
Historie grafického designu Taschen / také s členy 
SBB 23/1/2019  S. 11
14. trienále politického plakátu | International Trien-
nale of Political Poster | Mons BE 24/1/2019  S. 21
28th Chaumont Graphic Design Biennale 25/1/2019  S. 21
SBB obdrželo trofej partnerství od TISDC 28/1/2019  S. 13
Best of Terry Posters | Výstava ve Světozoru Praha 
29/1/19  S. 19
Plakát J. Rajlicha na Melbourne Design Week  4/3/ 
2019  S. 15
Pavel Sova / 2 x 40 = 80 7/3/2019  S. 3
Bubeník v Trojce 7/3/2019  S. 13
Ááách – Československý filmový plakát | Opava 
22/3/2019  S. 19
Václav Houf sedmdesátiletý 30/3/2019  S. 3
Studentská soutěž Plakát Include, Not Exclude | 
Skopje BH 2019 1/4/2019  S. 23
Plakáty SIPF | Praha, Galerie ABF 3/4/2019  S. 13
Plakáty „Demokracie...“ ve Scale  4/4/2019  S. 15
2019 Taiwan ISDC  19/4/2019  S. 23
Javoríkův katalog k ruské revoluci oceněn  26/4/ 
2019  S. 11
Na Bienále plakátu v Bolívii BICeBé 2019 vybráno 
338 plakátů  27/4/2019  S. 27
Andrej Haščák – Plakáty  3/5/2019  S. 13
Jarní setkání SBB v Brně  4/5/2019  S. 15
Vernisáž Demokracie – především!  4/5/2019  S. 15
Regionální mítink ico-D Graz AT  12/5/2019  S. 29
Plakáty Schenk Volleyball vystaveny opět po 25 le-
tech  15/5/2019  S. 19
2019 Taipei Int. Design Award  29/5/2019  S. 23
Soutěž D&AD Impact  1/6/2019  S. 23
Soutěž na plakát Terras Gauda – Francisco Man-
tecón Competition 2019  20/6/2019  S. 23
Plakáty City of Bardejov – výstava  24/6/2019  S. 21
International Invitational Exhibition 2019 | Heilong-
jiang CN / Uijeongbu KR  8/7/2019  S. 15
Plakáty na 15. jazzovém fest. Gliwice PL  2/8/2019  S. 15
Výstava/exhibition 361 plakátů City of Bardejov 
zahájena  23/8/2019  S. 21
Mitsuo Katsui, čestný člen SBB, zemřel | BBA ho-
norary member has died  27/8/2019  S. 5
Bucharest International Print Biennale BIPB 2019  
1/9/2019  S. 23
Plakáty Demokracie... v Opavě  5/9/2019  S. 15
Mezinárodní designérská svatba: Eduardo + Vero-
nika | Vila Tugendhat  6/9/2019  S. 21

United Korea Flag Show / Gwangju Design Biennale 
2019 KR  7/9/2019  S. 17
2019 co|show poster biennial  18/9/2019  S. 21
Zemřel Wim Crouwel (90), čest. čl. SBB  20/9/2019  S. 5
21 Colorado International Invitational Poster Exhi-
bition  20/9/2019  S. 27
Galerie Terryho ponožky vystavuje společenské 
plakáty z let 1946–1990 23/9/2019  S. 21
Cow 2019 Design Biennale / Dněpropetrovsk UA 
23/9/2019  S. 23
Ecuador Poster Bienal® 2020 – podmínky účasti  
1/10/2019  S. 23
Podzimní výstavy Evžena Jecha  1/10/2019  S. 13
Emirates International Poster Festival (EIPF)  22/10/ 
2019  S. 17
Děti všech zemí, kreslete! | Children of all countries 
draw!  26/10/2019  S. 29
9. mezinárodní trienále scénického plakátu Sofia 
2019  5/11/2019  S. 17
Bienále plakátu BICeBé odloženo  9/11/2019  S. 27
Radomír Postl a Jan Solpera: 80  16/11/2019  S. 3
Zemřel čestný člen SBB arch. Zd. Lang  21/11/2019  
S. 5
SBB rok 2020 bude hlavně rokem Jana Rajlicha  
22/11/2019  S. 7
14. bienále Terras Gauda Vigo ES  23/11/2019  S. 27
Kde jsou grafici, když je jich třeba?  25/11/2019  S. 29
Dan Reisinger, čestný člen SBB, zemřel | BBA ho-
norary member has died  26/11/2019  S. 5
Mezinárodní výstava plakátu Hakka Impression 
Shenzhen  28/11/2019  S. 17
Profesor Victor Margolin (78) odešel… 30/11/2019  S. 7
Jan Rajlich 100+ internet poster event  1/1/2020  S. 7
Plakátová výzva Zero Corruption / 4. Blok  4/2/2020  
S. 23
Poster For Tomorrow – Fake News  14/2/2020  S. 23
Golden Bee 14 (Un)real  15/2/2020  S. 23
Karel Vaca – Filmové plakáty ve Světozoru  20/3/2020  
S. 21
Jan Rajlich hommagge: 100 / deadline  22/3/2020  
S. 7
Průniky a taky Ataky Karla Aubrechta a spol.  1/4/ 
2020  S. 13
15. Ekoplagát ’20 Žilina | výzva k účasti / call for 
entry  5/4/2020  S. 25
Joseph Binder Award 2020  10/4/2020  S. 25
Cena Alfonse Muchy SBB Janu Rajlichovi st.  10/4/  
2020  S. 7
JR 100 – výstavy v Moravské galerii odloženy 
10/4/2020  S. 9

EtnoKrakow/Crossroads Festival | plakáty/posters  
19/4/2020  S. 25
Still & Motion — Hong Kong International Poster 
Triennial 2020  20/4/2020  S. 25
Hommage: Jan Rajlich | 100 plakátů 100 designérů 
(JR 100×100)  24/4/2020  S. 9
Mezinárodní den výročí Černobylu 1986 (Int. Cherno-
byl Disaster Remembrance Day)  26/4/2020  S. 31
Hommage: Jan Rajlich | 100 plakátů „plus“ (JR100+)   
29/4/2020  S. 9
Pavel Choma: 70!!!  18/5/2020  S. 3
Moskva: 30 000 / Quito: 11 369  24/5/2020  S. 27
Jan Rajlich 70  25/5/2020  S. 3
Money / JAGDA International Student Poster Award 
2020  12/6/2020  S. 25
The 4th Shenzhen International Poster Festival 
2021  6/7/2020  S. 25
Jiří Šalamoun: 85!!  18/7/2020  S. 5
František 80rovec Tváření 2020  26/8/2020  S. 5
Trienále Ekoplagát Žilina 2020 – z vernisáže, ceny  
18/9/2020  S. 27
Jan Rajlich 100 – Mr. Brno  26/9/2020   S. 11
13. IPT2021 Toyama JP  28/9/2020  S. 25
27. IPB Warszawa – studentská soutěž  28/9/2020  
S. 25
Výstava sociálních plakátů | Museum der bildenden 
Künste Leipzig  7/10/2020   S. 17
Labradosti!!!  8/10/2020  S. 11
14. bienále Golden Bee Moskva  11/10/2020  S. 27 
GDA IIE 2020 Uijeongbu, KR  14/10/2020  S. 17 
Changes / 11 International Eco-Poster Triennial 
„The 4th Block“ 16/10/2020  S. 25
Mikrosvěty Jana Rajlicha mladšího  19/10/2020  S. 11 
Zemřel Volker Pfüller  24/10/2020  S. 7
16. Jazz v ruinách 2020 Gliwice PL  31/10/2020  S. 17  
BiCéBe 2019 definitivně přeloženo na 2021 1/11/2020  
S. 25
Výzva: Poster Quadrennial Bardejov 21  11/11/2020  
S. 27
16. mezinárodní bienále plakátu v Mexiku | BICM  
17/11/2020  S. 29
Výstavy JR 100 prodlouženy do 8. 8. 2021  3/12/2020  
S. 11
14. trienále politického plakátu Mons BE  13/12/2020  
S. 29 
V4 international poster exhibition | Budapest HU 
16/12/2020  S. 17 
Plakáty | 250 Beethoven | Posters  16/12/2020  S. 17
Museum of Avant-garde  21/12/2020  S. 31
Pavol Lupták: MEZ – značka mnohých tvárí  S. 31
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g 10. 1. – deadline, 4 SIPF Shenzhen CN 
g 31. 1. – deadline, 4-yj blok, Charkov UA
g 6. 2.–19. 12. – Triennale Mons BE
g 13. 2. – deadline, Int. Poster Comp. Chaumont FR
g 20. 2. – deadline, IPT Toyama JP
g 12. 3. – deadline, Bienal, La Paz BO 
g 27. 4. – Světový den designu (ico-D) 

g duben – ukončení výstavy JR 100+, Scala Brno 
g duben/květen – 13. valná hromada SBB, Brno 
g 27. 5.–26. 9. – Int. Poster Comp. Chaumont FR
g 31. 5. – deadline, 2 Quadrennial Bardejov SK
g 29. 6. – Světový den průmyslového designu
g červenec – 100 beste Plakate 20 (DE/AT/CH),  
Kulturforum Potsdamer Platz Berlín DE

g červenec – deadline, 14. Taiwan Internatio-
nal Student Design Competition (TISDC)
g 8. 8. – ukončení všech tří výstav JR 100 / 
Mr. Brno v Moravské galerii Brno  
g 20. 8. – deadline, Gr. Design Festival Scotland
g Příště: SBB 66 – ročenka 2021 – uzávěrka 
31/12/2021
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