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homepage – 3 možné cesty, jak si prohlédnout obsah archivu

možnost výběru konrétního ročníku v sekci „ARCHIV“



úvodní stránka konkrétního ročníku

stránka konkrétního autora – zobrazení přednášky ze sympozia v textové podobě



random – náhodný výběr ze sbírky BB

search – možnost vyhledávání a filtrování



Písemná obhajoba VŠKP

Archiv Bienále Brno

Mezinárodní bienále grafického designu v Brně patří k nejstarším a nejvýznamněj-
ším akcím v oboru vizuální komunikace na světě. Tuto soutěžní přehlídku grafické-
ho designu pořádá Moravská galerie v Brně (dále MG), od roku 1964 probíhá každé 
dva roky. Za uplynulých 26 ročníků tak do sbírky galerie přibylo kolem 30 000 po-
ložek, na které má instituce autorská práva a s tímto grafickým materiálem může 
nadále disponovat. Z celkového uloženého obsahu je vytvořen jediný kurátorský 
výběr PhDr. Marty Sylvestrové „Bienále v krychli“ fungující jako putovní výstava. 
Většina sbírkových materiálů je dostupná prostřednictvím katalogů k jednotlivým 
ročníkům, ve kterých jsou barevně reprodukovány vystavené práce až od roku 1990. 
Další možnost, jak nahlédnout do sbírky Bienále, je osobní návštěva depozitáře MG 
v brněnských Řečkovicích, který není běžně přístupný věřejnosti. Poslední možnou 
a nejschůdnější cestou do historie Bienále je fragment archivu, který je součástí 
webových stránek Moravské galerie. Tento archiv bohužel poskytuje pouze malou 
výseč z posledních sedmi ročníků Bienále, kde struktura informací není jednotná a 
reprodukce vystavených autorů jsou v nedostatečné kvalitě.

Jedinečnost tohoto archivu vedla zástupce MG k úvaze nad zpřístupněním sbír-
ky Bienále (dále BB), proto mi nabídla vedoucí registru sbírek Pavla Obrovská 
možnost zpracovat webový archiv BB. Motivací pro mě byl zájem o nahlédnutí do 
historie grafického designu a možnost zprostředkovat bohatství této sbírky světu 
formou webu. Na základě komplexního průzkumu obsahu BB jsem si sama defino-
vala zadání, které jsem následně zpracovala a vyvodila „ideální“ řešení. 

Výsledek mé bakalářské práce lze rozdělit do tří částí. První je tedy průzkum vstup-
ních dat BB a vytvoření struktury vhodného obsahu. Druhá část je navržení vizuální 
podoby webu. V třetí části zpětně přehodnocuji své dosavadní řešení webového 
archivu BB a vytvářím jiný princip postupného plnění sbírkovými materiály.

1
Výsledkem průzkumu vstupních dat je tabulka obsahující nalezená a chybějící 
data. V podstatě se jedná o rozvrh práce pro nasbírání potřebného materiálu do 
webového archivu BB.

2
Struktura mého řešení webu je členěna do tří částí. Sekce „ARCHIV“ nabízí všech-
ny ročníky BB řazené podle časové chronologie s jejich veškerým obsahem. Pokud 
si uživatel zvolí tuto cestu, tak se přehledně dostane ke všem vybraným informacím 
z archivu BB. Sekce „RANDOM“ je cesta, kdy se uživateli zobrazí náhodný výběr 
grafických materiálů ze sbírky BB. Slouží uživatelům, kteří nemají určený cíl hledá-
ní. Veškerý obsah je pro přehlednější orientaci označen tagy na základě souvislostí 
a příslušných kategorií, které jsou vyjmenovány v třetí sekci „SEARCH“. Pro jedno-
dušší orientaci je na webu umístěná patička, ve které se zobrazuje cesta uživatele 
a obecné informace o Bienále.



Vzhledem k velkému objemu dat a jejich postupné digitalizaci, třídění a přepisu 
textů ze sborníků je výhledově nereálné vytvořit kompletní archiv ze strany MG, tak 
jak byl mnou původně zamýšlen. Jednalo by se o postupné plnění kvalitními repro-
dukcemi, přednáškami ze sympózií, texty a fotodokumentací doprovodných výstav 
podle jednotlivých ročníků, proto svou dosavadní práci přehodnocuji.

3
Navrhla jsem jiný princip sbírání dat do archivu BB. Na webu jsem zaměnila  sekci 
„RANDOM“ za „STORY“, která by byla plněna pouze na základě kurátorských 
 klíčů. Vždy oslovený externí kurátor tak má možnost vytvořit výběr prací z celé sbír-
ky dle své představy. Jednotlivé výběry by se následně nahrály do sekce „STORY“, 
která je určená pro zobrazení seznamu kurátorských webových „výstav“. Přičemž 
jednotlivé položky by se paralelně objevily v sekci „ARCHIV“, která má standardně 
vytvořenou strukturu pro jednoduché dohledání informací. Každá přidaná položka 
by byla označená tagy příslušných informací.

Výstupem mé bakalářské práce bude webová prezentace, která obsahuje proces 
práce na archivu Bienále. Bude zahrnovat vstupní studii, interaktivní PDF potenci-
álního webu archivu BB a vlastní kurátorský výběr. 


