
Vážený pane řediteli,

dovolte mi reagovat na Váš dopis č. j.: 1504/2016MG ze dne 30. prosince 2016, 

v němž jste mi oznámil ukončení mé účasti v organizačním výboru Bienále Brno. V závěru 

jste uvedl, že i když můj názor již nezazní na jednání odborné rady, bude Vás vždy zajímat. 

Vnímám to z Vaší strany jako upřímnou pobídku shrnout mou účast v organizačním výboru, 

a to zejména na pozadí posledních událostí.

Na úvod musím bohužel říci, že mě Vaše zpráva nepřekvapila, a to i přes to, že výbor 

ve složení Rostislav Vaněk – předseda, Linda Dostálková – místopředsedkyně, Petr Krejzek, 

Robert V. Novák, Marek Pokorný, Alan Záruba, zástupci kraje, města a českých center, byl dle 

dohody všech zúčastněných zvolen do roku 2018 tak, aby se mohl výraznou měrou podílet 

na formování následujícího bienále. Na poslední schůzi, kde jste se o plánovaném zúžení 

výboru nezmínil, jsme se všichni dohodli na konkrétním datu příštího setkání a to 16. ledna 

2017. Ráda bych tedy upozornila na zcela zásadní fakt, že jste naši vzájemnou spolupráci 

ukončil písemně zhruba dva týdny před plánovaným hodnocením vyzvaných kurátorských 

koncepcí pro příští ročník bienále. 

K návrhu a následnému oslovení kurátorských týmů jste byl výborem vyzván při za-

hájení bienále v červnu 2016 a jeho absence se nakonec stala předmětem sporů na poslední 

listopadové schůzi organizačního výboru. Informace o tom, že a jaký způsobem k oslovení 

nakonec došlo, se mi bohužel nedostala z Vaší strany, ale byla mi zprostředkována jedním 

z vybraných týmů na sklonku roku 2016. Ve výzvě mimo jiné stojí, že jednání hodnotící ko-

mise se kromě Vás a dalších zaměstnanců Moravské galerie zúčastní i grafičtí designéři Petr 

Krejzek, Rostislav Vaněk a Alan Záruba. Podotýkám, že se jedná o komisi složenou výhradně 

z členů organizačního výboru, kteří vyučují či vyučovali na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

v Praze. 

Ve Vašem dopise také nenacházím jedinou zmínku o tom, co Vás vedlo k ukončení naší 

spolupráce. Dovolte mi tímto vyjádřit mé závažné pochybnosti o tom, zda stojíte o názorovou 

pluralitu. Domnívám se, že jako zvolená místopředsedkyně organizačního výboru (od 25. 5. 

2015 do 30. 12. 2016) bych si zasloužila vysvětlení, dle jakého klíče jste se rozhodl postupo-

vat při výběru takzvané pracovní skupiny. Zajímalo by mě také, zda byli o Vašem rozhodnutí 
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zpraveni ostatní členové výboru. Vzniklou situaci vnímám jako velmi problematickou, protože, 

jak se ukazuje, členství ve výboru zavazuje k mnohým povinnostem a osobní zodpovědnosti 

jak instituci, tak i odborné a laické veřejnosti. Každý z nás se rozhodl být Vám svou profesní 

pověstí a odborností k dispozici bez jakýchkoliv nároků na odměnu a především předem jas-

ně definovaného vztahu. Měl byste Vy sám zájem v podobném pracovním vztahu fungovat?  

Vás i většinu členů výboru velmi pobouřil rozhovor kurátorů posledních dvou ročníků 

Bienále Brno Tomáše Celizny, Adama Macháčka a Radima Peška, zveřejněný na platformě 

Artalk.cz pod názvem Galerii chybí vize (8/2016), v němž uvádějí, že členství v organizačním 

výboru je v podstatě „divadýlko”. Díky svým zkušenostem se schůzemi organizačního vý-

boru mi nezbývá, než s nimi souhlasit. Zde se vracím zpět k choulostivému problému, který 

zmiňuji v úvodu, a to že je výbor jako Vaše poradní, nikoliv však výkonná skupina, závislý na 

tom, jak nakládáte a dále interpretujete doporučení jeho členů. Narážím tímto mimo jiné na 

e-mail adresovaný Vám, kurátorům a všem členům výboru ze dne 30. března 2016, v němž 

navrhuji společnou schůzku za účasti kurátorů s prosbou, aby se s námi podělili o své zku-

šenosti s přípravou a realizací přehlídky a především pak formulovali případná doporučení 

pro další ročníky. Na tuto zprávu mi odpověděli pouze sami kurátoři a na příslušné schůzi 

výboru pak nebyli vyslechnuti, přesněji řečeno, byli vykázáni z místnosti. Kromě mě se nikdo 

z přítomných vůči Vašemu jednání neohradil. Ukázalo se, že bylo chybou, že nebyli vyslyšeni.

S veškerým respektem k práci mých kolegů v organizačním výboru bych také ráda 

komentovala příspěvek, který byl přednesen profesorem Rostislavem Vaňkem při našem 

posledním setkání. Byl pro mě velkým zklamáním, protože z něj bylo zjevné, že se stal před-

sedou organizačního výboru bienále, kterému zřejmě neporozuměl. Není zde prostor detailněji 

polemizovat s  jeho názory, jen bych ráda uvedla do souvislostí jeden ze zmíněných bodů, 

kterému se kolega věnuje ve svém textu, a to že výstavu grafických designérek Anny Haas 

(CH), Coriny Neuenschwander (CH), Gody Budvytytė (LT) a Ines Cox (BE) profesor glosoval 

větou „děvčata, která dostala možnost vystavovat ve významném výstavním prostoru”. Tato 

„děvčata“ ve svém relativně útlém věku velmi úspěšně pracují pro zadavatele, které by jim 

mnozí grafičtí designéři i v jejich pokročilé kariéře, mohli závidět. Bylo by vhodné připome-

nout, že autorem eseje k výstavě zmiňovaných designérek je kurátor a ředitel Kunstverein 

v Mnichově Chris Fitzpatrick, který je rovněž zakladatelem progresivní galerie Objectif v bel-

gických Antverpách. Uvádím pouze jeden z mnoha příkladů…

Možná by také stál za zmínku obecný pojem holandský design, který se úspěšně vžil 

na schůzích organizačního výboru, konkrétně zejména při hodnocení uplynulých ročníků 

kurátorovaných týmem Tomáš Celizna, Adam Macháček, Radim Peško. Tento výraz se zce-

la absurdně ustálil ve slovníku organizačního výboru natolik, že nemělo smysl jej mnohým 

členům vyvracet. Kdyby o to někdo z nich stál, zřejmě by nebylo tak náročné obohatit svůj 

profesní obzor díky informacím v doprovodných tiskovinách a katalozích vydaných k biená-

le. Narážím nyní také na Vaši kritiku neúměrně vysokého nákladu katalogu a pochybnosti 

o jeho atraktivitě zprostředkované mimo jiné také textem kurátorky Marty Sylvestrové. Tato 

úvaha zaslaná společně se zápisem z posledního jednání organizačního výboru pod názvem 

Bienále Brno a sbírka grafického designu sděluje pochybnost, zda katalog může po ukon-

čení akce nalézt relevantní čtenáře. Nemohu se zbavit myšlenky, že tým Moravské galerie, 
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včetně kolegů z organizačního výboru, katalog buď vůbec nečetli, nebo jeho význam (a tedy  

i možnost další propagace bienále prostřednictvím této kvalitně zpracované publikace), jedno-

duše nejsou schopni nahlédnout. Ano, katalog již není určen především designérům vybraným 

do mezinárodní přehlídky, jak paní doktorka Sylvestrová kritizuje: „Kurátoři si neuvědomili, 

že právě mezinárodní soutěžní přehlídka generuje pravidelně od počátků Bienále Brno velkou 

část zájemců o koupi katalogu, neboť slouží jejich sebeprezentaci, dokumentaci jejich vlastní 

práce a  je pro ně i zdrojem inspirace, čítankou rychle se proměňujících současných směrů 

v grafickém designu.“ Unifikovaný katalog předcházejících ročníků ve skutečnosti nikdy žád-

nou čítankou nebyl. Stal se přehledem vybraných prací bez uvedení do kontextu, což je velmi 

rozdílné od obsahu tematicky zaměřených posledních dvou katalogů, které mají být podnětem 

k otázkám, které si většina z nás, kdo naši profesi bereme vážně, každodenně pokládáme.

Chtěla bych se však především dostat k tomu nejzávažnějšímu, a tím je komplexnost 

celé události, propojení veškerých složek týkajících se sympozia, prezentovaných výstav 

a nejen jich, ale především podstaty bienále jako takového. Myslím, že v mé odpovědi nyní 

není prostor na rozsáhlejší analýzu proběhlého ročníku, ale z mnohých hodnocení, které u na-

šich jednání zazněly, soudím, že zde nebyla vůle tuto komplexnost obsáhnout a absorbovat. 

A přitom se domnívám, že vzájemné součásti, jak organizačního tak i koncepčního charak-

teru, byly kurátory Tomášem Celiznou, Adamem Macháčkem a Radimem Peškem propojeny 

s velkou péčí. Do jaké míry můj profesní zájem konvenuje s vybranými tématy obou ročníků, 

není důležité. Musím však s úctou říci, že se jim dalekosáhle podařilo překročit horizont toho, 

o čem grafický design je a může tady a teď být. Proto pro mě bylo velkým překvapením, že 

členové organizačního výboru i zástupci Moravské galerie, kteří hodnocení profesora Vaňka 

počastovali aplausem, zřejmě nepochopili, že měli v průběhu produkce bienále možnost kri-

ticky se vyjádřit, aby se pak nemuseli po ukončení přehlídky vzájemně utvrzovat v bezpočtu 

chyb, kterých museli být „pouhými” svědky, protože si zřejmě neuvědomili odpovědnost, která 

se k účasti ve výboru váže. A to i za cenu toho, že si za to můžou na půdě Moravské galerie 

vysloužit poděkování v podobě předčasného ukončení spolupráce. 

Sděluji to s veškerou úctou k práci mých kolegů v organizačním výboru, kteří svou 

tvorbou jistě ovlivnili, a nepochybuji o tom, že také svědomitě vedli a stále vedou své studenty 

i klienty k řadě zásadních realizací v oboru. Je ale důležité zmínit, že i přes veškerou kritičnost, 

kterou každá disciplína vyvolává, a to je zcela legitimní, je přiznat si existenci celého spektra 

možných přístupů a zůstávat v tomto směru otevřenými a především na určité profesní úrovni 

důsledně poučenými. Jinak je možné, že bude tento či jakýkoliv jiný obor výsluním pro hrstku 

„zasvěcených“, kteří se svou vzájemnou podporou a utvrzováním se o své výjimečnosti nikdy 

nevymaní z bludných vizí o světě, který je obklopuje. 

S pozdravem, 

Linda Dostálková 
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