
Příloha 1:

Statut Bienále grafického designu Brno
ze dne 9. března 1999



Moravská galerie v Brně      Příloha č. 4 
a Ministerstvo kultury České republiky   k organizačnímu řádu MG  
vydávají 

S T A T U T 

Bienále grafického designu Brno 

Článek   I 

Základní ustanovení 

1. Bienále grafického designu Brno (dále jen bienále) je mezinárodní výstavní akcí,     
která se  koná každé dva roky na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky. 

2. Hlavními pořadateli bienále jsou Ministerstvo kultury České republiky a Moravská galerie v Brně, 
spolupořadateli jsou Město Brno, Sdružení Bienále Brno, Design centrum České republiky, Unie 
výtvarných umělců České republiky,   případně další aktuální organizace. 

3. 18 měsíců před datem otevření každého bienále uzavírají tito partneři (čl. I,  
     odst. 2)  smlouvu, vymezující jejich povinnosti. 

    
Článek  II 

Poslání a úkoly bienále 

1. Posláním bienále je umožnit široce založenou mezinárodní konfrontaci tvůrčích 
výsledků v hlavních oborech grafického designu s cílem podpořit umělecky kvalitní 
progresivní tendence daného oboru. S tímto posláním souvisí záměr poskytnout 
odborné i laické veřejnosti příležitost poznávat vynikající výsledky současného 
světového grafického designu a seznamovat se s jeho postavením v struktuře 
současné kultury a společnosti. 

2. Tématická náplň bienále v souladu s deklarovaným posláním a úkoly i vzhledem  
     k dosavadním pozitivním zkušenostem se zaměřuje na tyto disciplíny grafického  
     designu: 
a) grafický design knih, novin, časopisů aj. publikací, tvorba písma a nová média        (CD-ROM, 

Internet) 
b) plakát, velkoplošný plakát, vizuální styl, informační a reklamní  grafika, nová          média v reklamě 

Takto vymezené obory se střídají. Každý z nich se tak stává předmětem mezinárodní přehlídky 
výtvarných děl jednou za čtyři roky. 

3. V zájmu prohloubení odborného působení a úrovně bienále spolupracují  
    pořadatelé s příslušnými odbornými institucemi u nás i v zahraničí (muzea  a  
    galerie, umělecké svazy a profesní sdružení grafického designu, novináři, redakce  



    časopisů  aj. sdělovacích médií, mezinárodní instituce), soustřeďující tvůrce  
    v oboru grafického designu. 

4. V přímé tématické, organizační i časové vazbě s jednotlivými výstavami bienále se  
    koná  přednáškové sympózium s mezinárodní účastí předních odborníků. Jeho  
    cílem je přispět vlastní tvůrčí praxí i k prohloubení teorie daného oboru grafického  
    designu. S týmž cílem svolává pořadatel různá společenská setkání účastníků  
    bienále, redaktorů a pod. Organizuje doprovodné výstavy k aktuálním problémům 
    v oboru grafického designu a pořádá dílny pro výtvarníky a studenty grafického  
    designu. 

5. K jednotlivým výstavám  bienále vydává pořadatel katalog, který shrnuje výsledky  
    mezinárodní výstavy  a propaguje sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně, případně další 

oborové instituce a organizace grafických designérů v České republice.  
    Jako dokument bienále zveřejňuje Moravská galerie soubor přednášek sympózia ve zvláštním 

sborníku a na Internetu na základě rozpočtu a dohody hlavních pořadatelů. Po dohodě s vydavateli 
publikuje přednášky v odborném tisku, včetně Bulletinu MG. Podle možností vydává další tiskoviny 
důležité pro pořádání bienále (např. katalogy doprovodných výstav bienále apod.) 

6. Dobu konání bienále stanoví hlavní pořadatel v koordinaci s analogickými akcemi 
    v České republice i v zahraničí. Bienále se zpravidla koná v sudém roce v období  
    od června do září. 

Článek   III 

Organizace bienále 

1. Moravská galerie v Brně je jako hlavní pořadatel odpovědná za průběh bienále  
    Ministerstvu kultury ČR. Ředitel  Moravské galerie v Brně je garantem a nejvyšším reprezentantem – 

ředitelem bienále. Dbá společně s kurátorem bienále a předsedou organizačního výboru bienále o 
odborně kvalitní koncepci akce,  plynulý průběh její přípravy a zastupují ji navenek. 

2. Moravská galerie v Brně jmenuje na návrh pořadatelů bienále uvedených v čl. I, bod 2, organizační 
výbor, který si volí ze svého středu představitele (předsedu a místopředsedu). Organizační výbor je 
poradním orgánem pořadatelů bienále, výkonným orgánem je předsednictvo organizačního výboru. 
Funkční období organizačního výboru a jeho předsednictva je dvouleté a končí vždy po vypracování 
písemné zprávy o průběhu ukončeného ročníku bienále. Členem organizačního výboru může být 
osoba starší osmnácti let, občansky bezúhonná. 
Zasedání organizačního výboru svolává po dohodě s jeho předsedou nebo na 
žádost alespoň pěti členů organizačního výboru ředitel Moravské galerie a Bienále Brno, který také 
předkládá k projednání konkrétní otázky, související s přípravou bienále a spolupracuje s ním ve 
všech zásadních otázkách přípravy bienále. 
Z jednání organizačního výboru se pořizuje zápis, který obdrží pořadatelé bienále a členové 
organizačního výboru.  

3. Organizační výbor jmenuje mezinárodní výběrovou komisi, která vybírá práce pro prezentaci bienále. 
Porota má závazně jednoho zahraničního účastníka a jednoho člena ze Slovenské republiky. Členy 
komise mohou být osoby starší osmnácti let, občansky bezúhonné. 



4. Moravská galerie v dohodě se spolupořadateli a po konzultaci s organizačním výborem jmenuje členy 
mezinárodní poroty. Porota má sedm členů, nejméně dva z České republiky nebo ze Slovenské 
republiky. Členy poroty mohou být osoby starší osmnácti let, občansky bezúhonné. 
Porota rozhoduje o udělení hlavních a speciálních cen bienále. 

5. Podrobnosti o tématické náplni, průběhu jednotlivých výstav bienále a o účasti  
    autorů i o ocenění děl jsou vyjádřeny v podmínkách účasti, které Moravská galerie vydává ke každé 

výstavě zvlášť. 

Článek IV 

Hospodaření bienále 

1. Financování bienále je zajištěno z rozpočtu hlavních pořadatelů a z příspěvků a dotací 
spolupořadatelů, dalších partnerů a sponzorů. 

   
2. Moravská galerie v Brně zajišťuje hospodárné a účelné využívání svěřených  
    prostředků a předkládá vyúčtování nákladů MK ČR. 

Článek   V 

Závěrečná ustanovení 

1. Bienále zanikne rozhodnutím MK ČR na základě návrhu Moravské galerie v Brně. 

2. Tento statut bienále byl projednán na organizačním výboru bienále dne 21. dubna 1999 a nabývá 
účinnosti dnem ……........................1999. 

3. Ke dni nabytí účinnosti tohoto statutu se ruší statut Bienále užité grafiky v Brně vydaný dne 9. března 
1992. 

.......................................................  ...................................................... 
Ministerstvo kultury ČR    Moravská galerie v Brně 
zakladatel a hlavní pořadatel                             hlavní pořadatel  




