Grafikou se rozumí značky,
které předně identifikují:
otisk prstu, stejná velikost jako originál
z knihy Medium is the Massage
od Marshalla McLuhana, 1967
[Quentin Fiore]
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Poděkování

Autorova poznámka

Tato kniha a soubor jejích ilustrací začaly
vznikat v šedesátých letech na West of
England College of Art (zvláště díky podnětným diskusím s Paulem Schuitemou)
a na Central School of Art v Londýně; velká
část obrazového materiálu byla shromážděna
v téže době. Autorova práce by byla stěží
uskutečnitelná bez pomoci mnoha kolegů
z oblasti designu. Seznam jejich jmen by byl
příliš dlouhý, ovšem obzvláštními díky jsem
povinován Nicholasi Biddulphovi, zesnulému
Melu Calmanovi, Robinu Fiorovi, zesnulému F. H. K. Henrionovi, Davidu Kingovi,
Robinu Kinrossovi, Guillaumu Lefébureovi,
Giovannimu Lussovi, Ruedi Rüeggovi,
Philipu Thompsonovi a Marion Weselové.
Velmi nápomocen mi byl personál
v knihovnách londýnských institucí Central St Martins College of Art and Design
a St Bride's Printing Institute i curyšského
Museum für Gestaltung. Obrazový materiál
mi byl laskavě zapůjčen z nakladatelství Ann
Creed Books a ze sbírky Davida Kinga, Julian
Hawkins spolehlivě spolupracoval při jeho
ofotografování a text knihy těžil z redaktorského drobnohledu Debbie Radcliffové
a typografické zdatnosti Adama Haye a Marit
Muenzbergové.
Za pomoc při přípravách druhého
vydání patří dík Stuartu Baileymu, Marit
Muenzbergové a Christopherovi Wilsonovi,
knihovníkům z London College of Printing a Felixi Studinkovi z oddělení plakátů
curyšského Museum für Gestaltung. Autor
je opětovně vděčný svým objednavatelům za
jejich trpělivost a obzvláště své ženě, Posy
Simmondsové.

Ilustrace tu mají stejný účel jako obrázky
promítané při přednáškách, jsou tu pouze
na ukázku, případně pro povzbuzení čtenáře
k dalšímu studiu. Rozměr originálních děl
je naznačen v popisce („plakát“ či „leták“);
velikost jejich reprodukce má pouze zaručit,
aby byl patrný způsob, jakým se na nich pracuje se slovy a obrazy. U jednotlivých obrázků není zmiňován celý autorský tým, nýbrž
pouze jejich designér, spolu s jejich názvem
nebo stručným popisem. Formát popisek byl
navržen tak, aby neodváděl pozornost. Názvy
slouží jakožto odkazy a jsou překládány,
pouze je-li to nezbytné.
Předmluva k druhému vydání
Od prvního vydání knihy v roce 1994 se objevila řada významných příspěvků k dějinám
grafického designu. Přidal jsem kapitolu, která zachycuje něco z vývoje posledních deseti
let, a trochu jsem poupravil původní text.
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Vizuální komunikace v nejširším slova smyslu má dlouhou historii.
Když první člověk sháněl potravu a zahlédl otisk zvířecí tlapy v blátě,
díval se na grafický znak.

Pozor na divoká zvířata!
britská dopravní značka

Zornice jeho mysli hleděla na zvíře samotné.
Grafikou mohou být znaky, třeba písmena abecedy, nebo je sama
součástí dalšího znakového systému, jako je tomu v případě dopravního značení. Dohromady grafické značky – linie kresby či body fotografie – utvářejí obrazy. Grafický design se zabývá vytvářením či
vybíráním těchto značek a snaží se je na ploše uspořádat tak, aby vyjádřil určitou představu.
Znak není obrázek. Grafické zobrazení znamená víc než jen názornou ilustraci viděného či představovaného. Je tvořeno znaky, kterým
jejich kontext dodává jedinečný význam a jejich přemístění jim může
propůjčit novou hodnotu.

Kampaň za jaderné odzbrojení
plakát, 1960
[F. H. K. Henrion]
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Ministerstvo obchodu
státu New York,
propagační logo z 60. let
[Charles Moss / Wells, Rich, Greene]

Nejčastěji se slova a obrazy používají dohromady; buď dominuje text,
nebo obraz, případně je význam jednoho určován tím druhým. Některé z nejdůmyslnějších příkladů grafického designu jsou založeny na
delikátní schopnosti slova dát dvojznačnému obrazu přesný význam.
Vytištěné slovo, jakožto jedna z forem zaznamenané řeči, ztrácí na výrazu a intonaci. Současní grafičtí designéři (a zvláště jejich
předchůdci, futuristé) se snaží tato omezení překonat. Zvětšováním
nebo srážením relativní velikosti, tloušťky nebo polohy písma může
typografie textu dodat jeho hlas. Působí tu instinktivní potřeba učinit
víc, než jen předat zprávu, touha dodat jí jedinečný charakter.
Smysl návrhu a způsob, jakým ho čteme, je rovněž určován jeho
kontextem. Jeden z nejznámějších příkladů moderního grafického designu – „I love New York“ – je kombinací piktogramu a abecedních
znaků, jejíž poselství závisí na předem daném porozumění významu
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a pravidlům. Díky pravidlům reprezentace víme, že když se obrázek
nachází coby ilustrace v učebnici biologie, nejedná se o metaforu lásky.
anatomická ilustrace z 19. století
„Káva Hag šetří vaše srdce“
reklama z 20. let
(návrh obalu z roku 1906)
[Eduard Scotland]
National Blood Transfusion Service
symbol, 1948
[F. H. K. Henrion]

Význam, který obrazy nebo abecední znaky zprostředkovávají,
má máloco společného s tím, kdo je vytvořil nebo vybral. Designérovo poselství slouží vyjádřeným potřebám klienta, který za ně zaplatil.
Ačkoli jeho forma může být určována nebo přizpůsobována designérovým estetickým preferencím či předsudkům, poselství musí být podáno jazykem, jenž rozpozná a pochopí cílové publikum. V tomto ohledu se grafický design významně liší od umění (i když mnoho z jeho
nejranějších průkopníků bylo zároveň umělci). Druhým podstatným
rozdílem je skutečnost, že designér na rozdíl od umělce navrhuje pro
průmyslovou výrobu. Po přijetí objednávky se z návrhu stává nákres
na papíře nebo počítačové obrazovce. Designér často pracuje v týmu,
vykonává úlohu uměleckého ředitele, dohlíží na objednané fotografie
či jiné ilustrace. Návrhy jsou probírány s klientem a často se v jednotlivých etapách upravují, než je konečná verze spolu s příslušnými
instrukcemi připravena pro výrobu.

„Sbírka pro německé
válečné vězně a civilní zajatce“
plakát, 1918
[Ludwig Hohlwein]

hrubý náčrt logotypu
a hotový návrh, 60. léta
[Herb Lubalin]

Grafický design jakožto profese existuje až od poloviny dvacátého
století; do té doby inzerenti a jejich zástupci využívali služeb „komerčních umělců“. K těmto specialistům patřili kresliči a typografové, kteří detailně připravili text s titulky a zadali instrukce sazečům,
všemožní ilustrátoři, kteří vytvářeli vše od nákresů strojů až po módní
skici, retušéři, písmomalíři a další, kteří připravovali konečný návrh
k reprodukci. Mnoho komerčních umělců – jako třeba tvůrci plakátů – ovládalo vícero z těchto dovedností.
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Grafika potřebuje materiální nosič
a určitou konstrukci:
list papíru potištěný
z jedné strany

oboustranně potištěný
a ohnutý list papíru

určitý počet ohnutých
a svázaných listů papíru,
s obálkou či bez ní

konstrukce písmena R
Benátky 1509

Grafický design překročil hranice práce agentur a studií a nyní zahrnuje nejen inzertní reklamu, ale třeba i vizuální úpravu časopisů
a novin, ve kterých se tato reklama vyskytuje. Samotný designér se stal
součástí pracovního týmu v informačním průmyslu, ve světě reklamy,
vydavatelství, marketingu a public relations.
Do pozdního devatenáctého století byla grafika v zásadě černobílá a tištěná na papíře. Vztah mezi obrazem a pozadím, začerněným
a nezačerněným, pozitivním a negativním prostorem, se stal klíčovým
pro estetiku celku. Nezačerněná plocha může být vizuálně stejně tak
významná jako ta začerněná, a proto je pozadí, jeho proporce a rozsah,
jeho barva a textura, nedílnou součástí grafického designu. Zároveň
poskytuje pozadí obrazům a znakům fyzickou oporu. Tou nejběžnější
je papír. Jeden list, potištěný jen z jedné strany, může být plakátem
nebo dopisem. Když se arch jednou ohne, stane se z něj leták; ohne-li
se znovu a zpevní, půjde o brožuru; složí-li se ohnuté listy a oříznou
se, vznikne časopis nebo kniha. Tyto plakáty, letáky, brožury, časopisy a knihy jsou fyzickými strukturami, v jejichž rámci musí grafický
designér uspořádat příslušné informace. Obsah jedné stránky, dvoustrany a navazujících stránek musí být přizpůsoben tomu, že bude
nahlížen popořadě, podobně jako se rozvíjí literární vyprávění.
Grafičtí designéři na Západě podědili římskou abecedu (latinku),
jejíž forma se během staletí změnila jen málo. Přes počáteční nápodobu písmen vykroužených perem písařů se tvary písmen vyvíjely jako
varianty písmen z římských nápisů. Různé verze tohoto historického
prototypu se vyvíjely mezi patnáctým a dvacátým stoletím a v elektronické formě zůstaly zachovány pro století jednadvacáté. A po celou
dobu vyvolávala otázka geometrie písem, jejich symetrie a proporcí
nepřetržitou a téměř fanatickou debatu. Takový zájem dobře ilustruje
tlak na designéry, měnící se spolu s estetickými preferencemi a úrovní
technického pokroku dané doby.

konstrukce písmena I
Paříž 1692

„Dvaačtyřicetiřádková bible“
z roku 1455
levá stránka
čtvercová mřížka 9 × 9
sazba založena na proporcích stránky
Princip tisku z výšky:
pohyblivé litery se na papír obtiskují
svým vystouplým povrchem
Diderotova Encyklopedie 1745−72

15

Úvod

Tři základní funkce grafického designu se během několika staletí
změnily stejně tak málo jako latinka, a každý jeho výtvor může být
využit všemi třemi způsoby. Prvořadou rolí grafického designu je
identifikovat: sdělit, co je co, případně odkud se to bere (domovní
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znamení, vývěsní štíty, prapory, kamenické značky, znaky nakladatelství a tiskáren, loga společností, štítky na obalech). Druhou funkcí,
v oboru známou jako informační design, je informovat a instruovat, ukazovat směr, pozici nebo vzájemný poměr jedné věci k druhé
(mapy, grafy, směrovky). Poslední rolí, která se od předchozích značně
liší, je předvádět a propagovat (plakáty, reklama), přičemž jde o to
zaujmout divákovu pozornost a sdělit mu zapamatovatelné poselství.
Grafický design je dnes součástí kultury a ekonomiky průmyslových zemí. Avšak navzdory technickému pokroku, ke kterému od
šedesátých let došlo a jenž umožňuje posílat si zprávy přes kroužící satelity a sdílet přístup k obrazům, je jeho vývoj překvapivě stále
svázán s konkrétními místy a jednotlivými průkopníky, ačkoli většina
designérů pracuje jako součást týmu. Třebaže vlivem komerčních tlaků a technických inovací jsou rozvíjeny nové formy, grafický design
těží i nadále ze své tradice. Přestože mnoho obrazů vytvářejí designéři
sami, mnohem víc jich je už předem k dispozici, podobně jako dřevěné
štočky, které si středověcí tiskaři ponechávali a znovu používali při
nové zakázce, podobně jako staré rytiny nebo fotobanky uchovávané
tiskovými agenturami. Elektronická revoluce nám umožnila skladovat
obrazy z dřívějších dob a recyklovat je, zpracovávat je a sestavovat
podle potřeb současného designu.
Tyto faktory vedly k tomu, že je tato kniha členěna chronologicky
a podle vývoje v jednotlivých zemích, které ovlivnily mezinárodní
grafický design. Jako příklad tu slouží ti designéři, kteří nejvýrazněji
přispěli k rozvoji grafického designu nebo byli nejtypičtějšími zástupci
své doby. Mapuje proměny tištěné komunikace a roli nových technik
a technologií – fotografie a počítačů −, jež daly designérům větší kontrolu nad prostředky, jimiž se grafika vytváří a reprodukuje.
Grafický design vytváří určitý druh jazyka s nestálou gramatikou
a stále se rozšiřujícím slovníkem. Tato kniha nemá být inventářem
stylů, pokouší se však vysvětlit různé techniky navrhování a reprodukování a způsoby, jakým jich může být využito k přenášení poselství.
Začíná u plakátu, nejjednoduššího grafického média, kde na jednom
nepřeloženém listě, který je potištěný jen z jedné strany, spojuje designér základní prvky grafického designu – abecedu a obraz − s jejich
reprodukčními prostředky.

identifikace:
kytlice, štít a helma s chocholem
Bertranda du Guesclin,
francouzského konetábla
dřevorytová knižní ilustrace, 1487

informace a instrukce:
Jak chytat ptáky
dřevorytová ilustrace, Paříž 1660

prezentace a propagace:
„Tonik Globéol“
inzerát, 1912
fotomontáž
[R. Ehrmann]
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(1890−1914)

1 / Umělecký plakát

Bubliny
barevná litografie
reklamní plakát, 1886
[J. E. Millais]

Madridská mezinárodní výstava
reklamní plakát, 1893
[Théophile Alexandre Steinlen]
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Umělecký plakát

litografické desky

Jakožto součást grafického designu plní plakáty funkci předváděcí
a propagační, v jejímž rámci musí být obraz a slovo úsporné, propojené jediným významem a zapamatovatelné. Na ulicích rostoucích měst
konce devatenáctého století byly plakáty odrazem hospodářského,
společenského a kulturního života, soutěžily o pozornost spotřebitelů a publika. Zájem kolemjdoucích byl upoutáván barevností plakátů,
jež byla umožněna rozvojem litografie. Jejich ilustrace byly zasazovány
do správného kontextu pomocí textu, odrážely soudobou uměleckou
módu a zaváděly novou estetiku zjednodušených, úsporných obrazů,
jež byla odvozena od jejich reprodukčních technik.
Před zavedením litografie se plakáty vytvářely stejně jako knihy
pomocí knihtisku, tj. tiskařskou černí vytlačenou ze sazby s občasnými dřevorytovými ilustracemi. Sazbu vybíral a sestavoval tiskař, a to
obvykle tak, aby potištěný list zaplnil. Ačkoli již několik desítek let
existovala fotografie, její obrazy nemohly být reprodukovány ve větší
velikosti ani ve velkém počtu. Umělci namalovali návrh plakátu, který
byl ručně přenesen na litografickou desku – pro každou barvu jednu,
někdy se jich použilo až patnáct. Tato technika o mnoho let přežila
druhou světovou válku. Barevná litografie umožňovala reprodukci
kompletní řady tónů a barev olejomalby, jakou byly např. Bubbles
(1886), slavný obrázek dítěte od sira Johna Millaise, odkoupený firmou Pears a využitý v reklamě na její mýdlo.
Spojení umělecké a průmyslové výroby je dobře patrné na profesní dráze Julese Chéreta. Syn sazeče a učeň pařížského litografa
přišel do Londýna studovat nejnovější techniky. Když se Chéret v šedesátých letech 19. století vrátil do Paříže, postupně vyvinul systém
tří- či čtyřbarevného tisku: černá kresba na odstupňovaném, světlém
barevném pozadí, nahoře obvykle modrém, které doplňovala výrazná
červeň a jemná žluť. Chéret a umělci, kteří v devadesátých letech následovali jeho příkladu, mohli na kamennou desku sami volně kreslit
(tuší či křídou) nebo malovat, a dodat tím velkým plochám jednolitou
barvu, anebo mohli její povrch pokropit, aby získali nesouvislou texturu. Deska, na kterou kreslili, dodávala nakřídovaným liniím hustou
nebo řidší texturu a poskytovala jim fotograficky jemnou řadu odstínů.
Tímto způsobem měli umělci přímý přístup k reprodukčnímu procesu, aniž se museli vyrovnávat s technickými požadavky a grafickými
omezeními kovorytin a dřevorytin.
Od roku 1866 prováděl Chéretův ateliér a tiskárna reprodukci
a tisk svých vlastních návrhů, někdy vysokých až 2,5 metru, což vyžadovalo víc než jen jeden arch papíru. Téměř bez výjimky se skládaly
z jediné postavy mladé ženy v životní velikosti a z jedno- či dvouslovného kresleného nápisu, občas doprovázeného sloganem. Postavy se
vymykají obvyklé perspektivě, nestojí nohama na zemi, ale plují po
povrchu plakátu. Spojení jediné postavy a minima textu přetrvalo jako
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nejčastější kombinace slova a obrazu. Toto schéma bylo základem plakátů vytvářených na přelomu století v Evropě a Americe. Obrazy, které
objektivně představovaly nějaký výrobek nebo symbolicky vyjadřovaly nějakou ideu, byly vzácné: umělcům šlo především o estetický
účinek.
Chéretův styl vyzrál na konci osmdesátých let a brzy ho přebírali a rozvíjeli další umělci, obzvláště Pierre Bonnard a ještě slavnější
Henri de Toulouse-Lautrec. Chéretova kresba „dělicí čáry“ – kterou
změnil při tisku z černé na modrou – utvářela design plakátu a byla
přenášena na kamennou desku jakožto šablona pro každou barvu.
Na těchto plakátech není žádné světlo a stín, žádná hloubka. Předmět je vytvářen barvou plochy a obrysem, a také nepotištěným bílým
papírem, podobně jako mapa. Dělicí čára slouží jako hranice mezi
dvěma barvami. Namísto pečlivého napodobování umělcova originálu
může být návrh na desce vyhotoven odstupňováním tónů a vytvořen
následnými otisky z dalších desek (viz s. 25).
Pevný obrys a barvy odrážely nadšení umělců pro japonský dřevotisk, jehož výtvory, předvedené na Světové výstavě v Paříži roku 1867
i 1878, představovaly dominantní estetický vliv dané doby. Dokonce
i typy písma (např. Auriolovy) napodobovaly japonské znaky. Japonský
tisk a vliv fotografie podnítily nekonvenční využití prostoru ve svislém obdélníku. Šikmé pohledy seshora, jako třeba na plakátu Bécane
od Edouarda Vuillarda, a „useknuté“ postavy, zejména v Lautrecově
díle Aristide Bruant dans son cabaret, podtrhávaly dekorativní plošnost vzoru a byly ozvěnou nenucené letmosti fotografie. Skutečnost,
že nápisy na těchto plakátech byly ručně malovány samotnými umělci,
byť i zcela amatérsky, sjednocovala výraz celého návrhu.

„La Loïe Fuller“
plakát, 1893
[Jules Chéret]

Auriol
návrhy písma, 1902
[George Auriol]

„Aristide Bruant ve svém kabaretu“
plakát, 1893
[H. de Toulouse-Lautrec]
La Revue blanche
plakát, 1894
[Pierre Bonnard]

S rozvojem dekorativního stylu secese se celý prostor plakátu stal
součástí strukturované plochy. Jednotlivé ženské figury v dílech Alfonse Muchy, českého umělce tvořícího v Paříži, byly podány líbeznou
obrysovou kresbou tváře a těla; vlasy byly rozvedeny do stylizované
plochy barvy a působily přeludně svými formalizovanými pramínky.
Muchovy plakáty oživují vynalézavé nápisy: v reklamě na cigaretové
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„Bécane: chuť povzbuzující aperitiv,
životabudič z masového extraktu“
plakát, 1890
[Edouard Vuillard]

„Job“
cigaretové papírky
plakát, 1898
[Alfons Mucha]
„Inkoust L. Marquet“
plakát, 1892
[Eugène Grasset]

papírkyJob jsou písmena vytvarována do symetrického monogramu,
u něhož se zdá, že opakuje vzor pozadí.
Umělci mimo Francii, kteří v Paříži spatřovali hlavní město světového umění, na tyto plakáty hleděli s obdivem. Přesto však řada škol
plakátových tvůrců a znamenitých designérů vznikla také v Amsterdamu, Bruselu, Berlíně, Mnichově, Budapešti, Vídni a Praze, Barceloně
a Madridu, Miláně i New Yorku. Mezi všemi vynikaly plakáty vyrobené v Miláně, jejichž originalita si nezadala s tou pařížskou. Nejznámějším a nejvlivnějším designérem tu byl Leonetto Cappiello, jehož
dlouholetá pařížská kariéra vyústila v realizaci neskutečného množství
plakátů (přes tři tisíce), mezi nimiž je několik klíčových děl z různých
období. Nejprve používal více stylů, ovlivněných především Lautrecem a Chéretem, od něhož přejal jednolitou barvu pozadí. Cappiello
započal svou profesní dráhu jako karikaturista a principy této kresebné
discipliny používal i v plakátové tvorbě. Jde o důležitý postup, který
byl v šedesátých letech 20. století rozvíjen francouzskými designéry,
například Raymondem Savignacem. Tento směr naznačuje Cappiellův
plakát Thermogène.
„Koňak Albert Robin“
plakát, 1906
[Leonetto Cappiello]
„Thermogène vás zahřeje“
zdravotnická vata
plakát, 1909
[Leonetto Cappiello]

„Na zarudlý krk pastilky Solutricine“
plakát, 1957
[Raymond Savignac]
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V Itálii byl vůdčí osobností plakátového designu Adolfo Hohenstein, jenž se narodil roku 1854 v Sankt Petěrburgu a svou designérskou dráhu zahájil v Miláně roku 1890. Roku 1906 odešel na
odpočinek do Německa, kde se věnoval malbě. Hohenstein a jeho
kolegové, zvláště Leopoldo Metlicovitz a Marcello Dudovich, umisťovali realistické, trojrozměrné postavy mužů i žen, často nahé,

Od umělecké grafiky ke grafickému designu

na stylizované pozadí po způsobu pozdních devadesátých let, které se ovšem vyznačovalo důkladnou kresbou a bohatou barevností – v naprostém protikladu k původní průsvitné barevnosti Ché‑
retově – a bylo podepřeno vysokou technickou zručností při reprodukci. Zatímco jimi vytvořené operní plakáty byly dekorativními ilustracemi, v reklamě na spotřební zboží zavedly jejich obrazy přímé
spojení mezi příčinou a následkem, které propojilo realistické zobrazení výrobku se znázorněním jeho vlastností.

„

Svaz italského chemického průmyslu“
plakát, 1899−1900
[Marcello Dudovich]

„Masový extrakt Liebig“
plakát, 1894
[Leopoldo Metlicovitz]

Metlicovitzův plakát propagující Liebigův hovězí koncentrát
předvádí muže, jenž „chytil býka za rohy“. Idea síly spojuje býka
a muže a je v kresbě znázorněna nadsazením mužnosti člověka i zvířete a kontrastem s nadýchanými obláčky v pozadí. Tento kontrast
je vyjádřen pomocí grafického postupu typického pro italský design,
který staví realistickou trojrozměrnost kresby proti jednorozměrné
ploše barvy: muž a zvíře, modré nebe a zbarvení zvířete.
Vizuální využití metafory, kdy se předmět ztotožní s nějakou
ideou, bylo již dlouho běžné v politické karikatuře. Méně obvyklé
bylo na plakátech, ale s velkým účinkem ho bylo použito v jednom
z nejvýraznějších a nejvlivnějších příkladů designu. Šlo o dvoubarevný
plakát pro německý satirický týdeník Simplicissimus, vytvořený jeho
ilustrátorem Thomasem Theodorem Heinem. Rudý pes na černém
pozadí se dívá pozorovateli přímo do tváře. Část řetězu, který přetrhl, visí na jeho obojku; zbytek drží pod levou tlapou. Bělmo jeho
očí, zuby vyčnívající z dolní čelisti a obě poloviny řetězu bijí do očí
svou bílou barvou, stejně jako jediné slovo: Simplicissimus. Využití
bílé, nepotištěného papíru, reverzního světla vyzařujícího z temnoty,
se stalo tradičním postupem rozšiřujícím designérovu grafickou pa‑
letu.
Američané považovali Paříž za hlavní město světové módy i umění. Po vydání historické publikace Ernesta Maindrona Les Affiches
illustrées (1886) získaly plakáty kulturní respekt a jejich sbírání se stalo
módní záležitostí. Ve Francii usazený Švýcar Eugène Grasset, jehož
dílo se v oblasti dekorativního umění vyvinulo ve zkrocenou, akademickou verzi secese, byl v roce 1892 najat newyorským vydavatelstvím
Harper Brothers, aby navrhl plakáty pro vánoční číslo jejich časopisu
Harper's. Takovéto vložené plakátky byly v devadesátých letech ve
zvláštních sezónních vydáních zavedeným reklamním prostředkem.
Někteří američtí umělci ve svých návrzích zdařile spojovali ilustrace
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týdeník Simplicissimus
plakáty z let 1896 a 1898
[T. T. Heine]

s kresleným písmem, nejvytříbenějšími byli lautrekizující Edward
Penfield, grassetizující Louis J. Rhead a pro magazín Lippincott's
pracující William Carqueville a J. J. Gould.
„Prang's Easter Publications“
plakát, 1895
[Louis J. Rhead]
měsíčník Lippincott's
vložený plakát, 1896
[J. J. Gould]

časopis Harper's
vložený plakát, 1895
[Edward Penfield]
„Příběhy Arabelly a Araminty“
plakát, 1895
[Ethel Reed]

Penfield, který navrhoval všechny plakáty pro Harper's mezi lety
1893 až 1899, byl ve svých grafických postupech velmi přímočarý.
Z jeho návrhu březnového čísla 1896 doslova zaznívá základní myšlenka: březnový vítr, zajíc březňák. O přítomnosti větru svědčí lehce
předkloněná žena, jež si přidržuje klobouk, a jeden výtisk časopisu
(produktu), který poletuje nad zamyšleným bílým zajícem u jejích
nohou. Písmo, v němž je vyveden titul, je takřka typizované – jde
o logotyp či titulek. Písmo návrhů Ethel Reed bylo originálnější,
vzhledem k dekorativní tloušťce odpovídající charakteru její kresby.
Americkým tvůrcem plakátů, jehož designérská dráha přesáhla hluboko do dvacátého století, byl Will Bradley. Na přelomu let
1894/95 Bradleyho styl dozrál v sérii plakátů pro časopis Chap-Book
a na obálkách magazínu Inland Printer, na nichž brilantně přetvořil
secesní manýrismus pomocí písma inspirovaného středověkem a renesancí. Bradley vstřebal nejen francouzský, ale také japonský a anglický
vliv. Právě v Anglii začal roku 1898 vycházet měsíčník The Poster,
který měl uspokojit zvědavost publika a jeho nadšení pro toto nové
umění.
Ve snaze přehodnotit roli umění v průmyslové společnosti, jakou
byla Británie, se William Morris a další, kteří zdůrazňovali úlohu rukodělné práce, ohlíželi k renesančním vzorům i starším, energičtějším
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časopis The Chap-Book
plakát, 1895
[Will H. Bradley]
The Modern Poster
plakát, 1895
[Will H. Bradley]
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Avenue Theatre
plakát, 1894
[Aubrey Beardsley]

„Rowntreeovo výběrové kakao“
plakát, 1895
[Beggarstaffs]

druhům písma. Bradley přejal jejich zdobné, dekorativní okraje
a velké plochy černé a bílé kontrastující s jemnými liniemi, což byl postup rozvinutý tvůrcem černobílých ilustrací Aubreyem Beardsleyem.
Beardsley postavy organizoval v bezperspektivním prostoru pomocí černých ploch vlasů a drapérií, bílých ploch vymezených tenkou
černou, přísně geometrickou linií nebo liniemi zhuštěnými natolik,
že vytvářejí šedou texturu. Plakát Avenue Theatre (1894) dokládá jeho
mimořádnou úspornost a obratnost. Z modré a kyselinově zelené vytvořil zpola zatažené závěsy s velkými zelenými puntíky, jejichž průhlednost je naznačena svislými čárkovanými tahy na bílých plochách
ženiných paží a ramen. Hmota vlasů a šatů je vymezena jemnou bílou
linkou vystupující z modré plochy pozadí a rysy tváře pomocí linky
a tečkování.
V Beardsleyho návrhu byly obraz a text, vytištěný ze sazby,
na listu odděleny. Spojení písma s podobným, robustnějším využitím barevných ploch bylo v devadesátých letech raženo dvěma malíři,
Williamem Nicholsonem a Jamesem Prydem, kteří spolupracovali pod
jménem Beggarstaffs. Ve svých pracích používali siluety, jelikož to
byl „velmi úsporný způsob vytváření plakátu pro reprodukci, protože
všechny barevné tóny byly ploché. Abychom dosáhli tohoto účinku,
vyřezávali jsme návrhy z hnědého papíru“. Jejich návrhy byly většinou asymetrické, s tučným písmem, které vyvažovalo celkovou váhu
obrazu, a omezovaly se na dvě tři barvy.
Tvůrci plakátů v tomto období demonstrovali estetickou svobodu
a tvůrčí odvahu, která doprovázela první střety s technickými inovacemi v grafické výrobě a reprodukci. Když grafici namísto přidávání
textu z tiskové sazby písmo sami kreslili, a byli tak zodpovědní za každý prvek návrhu, který byl určen k mechanické reprodukci, nedělali
nic jiného, než to, co bylo později nazváno grafickým designem. Tím,
že své kolegy zvali, aby v cizině vystavovali a reprodukovali své práce,
ustavili mezinárodní profesní komunitu, takže Bradleyho díla byla
spolu s díly Beardsleyho a Beggarstaffů viděna v Paříži, Mnichově
a Vídni, stejně jako díla Toulouse-Lautreca v New Yorku a v Londýně.

„Hamlet“
návrh plakátu, 1894
[Beggarstaffs]

Dvojrozměrný design a grafická reprodukce
Obrys je nejjednodušší reprezentací předmětu ve dvou rozměrech. Plný obrys (silueta)
nebo jeho negativ (tvar plochy pozadí) jsou
základními prvky grafického designu. Účinek
obrysu, pozadí a siluety nejlépe demonstruje
japonský dřevotisk, který očividně ovlivnil i Bonnardův plakát (viz níže). Linky či
písmena vystupující z tmavého prostoru nebo
přetisk tmavé na světlou, to jsou dva hlavní
zdroje grafické pestrosti. Litografie na konci

devatenáctého století umožňovala umělcům
tisknout velké jednolité plochy a využívat
barvy, a také volně kreslit vlastní písmo, které
bylo dříve limitováno omezeným počtem již
hotových písem.
Získání kontroly nad tiskem znamenalo
počátek grafického designu. Později se při
výrobě a reprodukci obrazů a textu staly
nepostradatelnými fotografie a počítačové
technologie.

„Světelná pantomima“
plakát, 1892
[Jules Chéret]
zcela vlevo:
červený a žlutý tisk
před přidáním tmavě
a středně modré
a světle modrozelené
uprostřed:
modrý tisk s dělicími čárami

„Marie v kožichu“
divadelní plakát
Japonsko 1968
[Tadanori Jokoo]

La Revue blanche
plakát, 1894
[Pierre Bonnard]
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