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VÝSTAVY A V ÝVOJ STÁLÝCH EXPOZIC 
 
Tvorbě stálých expozic designu přirozeně předcházela a současně ji provázela řada výstav. Muzeum umění bylo 
původně zaměřeno především na grafický design. V 90. letech proto byly připraveny dvě přehlídky českých osob-
ností. Prvá z nich byla zaměřena na nežijící grafické designéry, druhá na současníky. Poté začal být realizován 
dlouhodobý výstavní cyklus Osobnosti českého grafického designu, zaměřený vzhledem ke sbírkotvorné 
činnosti na tvůrce žijící. Pomohl jej zkoncipovat historik umění Jan Rous, který se pak podílel na řadě jednotlivých 
monografických prezentací. K výstavám byly od počátku vydávány katalogy, které sloužily především soupisu 
celoživotního díla jednotlivých osobností, což byla v tomto oboru značně nezpracovaná oblast dokumentace. 
Později podpořila vydávání katalogů cyklu redakce časopisu Typografia, zvětšil se jejich formát a stoupla kvalita 
polygrafického zpracování. Vzhledem ke členství ředitele muzea v organizačním výboru brněnského Bienále 
grafického designu bylo započato s reprízováním tohoto výstavního cyklu v Brně během pořádání mezinárodní 
přehlídky. Pořadatelé Bienále později pokračovali v realizaci cyklu sami.  
 
Realizované výstavy cyklu Osobnosti českého grafického designu: 
 
Jan Solpera, Rostislav Vaněk, Zdeněk Ziegler, Aleš Najbrt, Jiří Šalamoun, Stanislav Kolíbal, Jiří Šindler, Milan 
Grygar, Jaroslav Sůra, Joska Skalník, Josef Válek, Karel Míšek, Jiří Rathouský, Josef Týfa, Josef Flejšar, Jan 
Schmid, Květa Pacovská …. 
 
Plánované výstavy: 
 
Clara Istler, Robert V. Novák, Pavel Beneš....  
 
V oboru grafický design pak byly připraveny i další výstavy. Nejbližší koncepci tvorby sbírky byla přehlídka sou-
časné, převážně české sociální reklamy, která je v tuzemsku nedostatečně rozvinutým oborem. Opakovaně 
byly vystaveny i práce studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, např. grafického designéra Mi-
chala Kopeckého, který vytvořil mj. systém vizuální prezentace Středočeského kraje, nebo kolektivně tvorba 
ateliéru ilustrace Juraje Horvátha. Pedagogové grafického designu VŠUP z 90. let 20. století vystavovali 
v muzeu v rámci cyklu „Osobnosti“ všichni (dále i mnozí pedagogové volné tvorby – Gebauer, Diviš, Pinkava ad.). 
V Benešově rovněž proběhly reprízy dvou souborných projektů z Brna a Prahy, které následně obohatily naši 
sbírku – Fenomén logotyp se zabýval soudobou českou tvorbou grafických symbolů, logotypů a značek, Značky 
členů sdružení ATYPI byly pohledem do podobné oblasti mezinárodní. Byla také realizována naučná výstava 
Gramatika praktické vizuální komunikace, které se později přeměnila ve stálou expozici. Z jednotlivých oborů 
grafického designu byly připraveny výstavy současného filmového plakátu (ve spolupráci s MFF Karlovy vary), 
výstava novoročenek z daru Doc. Jiřího Šetlíka nebo výstava pohlednic. 
 
Výstav designu bylo z počátku jen málo. K prvním patřila komorní prezentace varného skla (konvice a filtry na 
pitnou vodu) z nedaleké sklárny Kavalier v Sázavě. Pak následovaly výstavy v oborech oděvní a textilní tvor-
ba, kterým se muzeum následně ve své akviziční činnosti nevěnuje vzhledem k velké konzervační náročnosti 
materiálu. Historie a současnost oděvní tvorby byla naučným uvedením do tématiky. Podílela se na ní i textilní 
výtvarnice, absolventka VŠUP Brigita Krumphanzlová. Druhá byla pohledem do celoživotní tvorby Vlasty No-
vákové, příslušnice nejstarší žijící generace, která významným způsobem ovlivnila českou textilní konfekci 60. a 
70. let. Celkově měly výstavy designu širší koncepci – seznámit veřejnost s kvalitami většiny oblastí současné 
užité tvorby. S chutí jsme proto reprízovali Erotický šperk, který byl doplněn fotografiemi tvorby Vratislava K. 
Nováka. Výstava Cestování v pohodě odstartovala dlouhodobý ergonomický výzkum interiérů hromadné veřej-
né dopravy, který v ČR dosud zcela chyběl. Z regionální tvorby byl opakovaně představen kožený šperk Vladi-
míra Rozkovce a pohled do rodinné keramické dílny Vachů z Netvořic. Její nejmladší člen Gabriel Vach bě-
hem studia na VŠUP vytvořil se svými kolegy sdružení White fruits, které pak mělo samostatnou výstavu. Design 
byl součástí také architektonických výstav, např. u známého projektanta sportovních staveb Jaroslava Vaculíka 
šlo o prezentaci zajímavého chatařského sedacího nábytku, stolků nebo krbu, u V. a V. Machoninových o ukáz-
ky polstrovaných stoliček z karlovarského hotelu Thermal. Absolventi ateliéru architektury VŠUP prof. Jiřičné 
vytvořili pro naše muzeum zajímavý urbanisticko-architektonicko-designérský projekt Benelon, v němž se prolí-
nalo prostředí Benešova a Londýna. Hostovala v něm i paní profesorka, která na vernisáži vystoupila 
s přednáškou o své tvorbě. Zatímco slavný tvůrce nábytku a interiérů Doc. Jaroslav Kadlec, oceněný za celoži-
votní tvorbu Obcí architektů vždy jen zapůjčil ukázky své tvorby na širší muzejní přehlídky, člen sdružení Atika 
Jan Cimbura měl v muzeu svou osobní výstavu. Byl k ní vyzván poté, co v Benešově ukázkově ztvárnil přestav-
bu interiéru evangelického sboru. Opakované výstavy historických hraček připravené v našich výstavních sí-
ních kolegy z vlastivědného muzea z Vlašimi předznamenaly náš výzkumný program věnovaný kvalitám hraček 
soudobých. Pro mnohé objevnou akcí byla prezentace sklářské tvorby na výstavě grafického designu divadelní-
ka Jana Schmida. Podnítil ji sběratel skla, designér Maxim Velčovský. Třikrát byla v Benešově reprízována vý-
stava nominací Czech Grand Design. Bylo to koncem prvého desetiletí 21. století, kdy započala nová tradice 
komorních výstav studentů ateliéru šperku – K.O.V. paní docentky Evy Eisler. Vyvrcholením této řady byla 
větší přehlídka jejich diplomních souborů v Šímově síni v roce 2014. Jednou z posledních velkých výstav designu 
byla prezentace nazvaná Na čem sedělo 20. století, kde byl ukázán postupný stylový vývoj sedacího nábytku 
vybraného z muzejní sbírky. 
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Přehlídka Czech Grand Design 2006 
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Od roku 2008 se v Kabinetě pravidelně střídají výstavy diplomových prací mladých šperkařů  
z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 
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Autorské profily akademického malíře Jaroslava Sůry, profesora Zdeňka Zieglera, rektora VŠUP a organizátora 
Josky Skalníka. Beseda s posledním z nich byla zajímavou exkursí do světa disentu i současné vyšší politiky. 
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Jiří Rathouský patřil ke grafikům, kteří nejvíce ovlivnili vzhled českého prostředí. 
 

    
 

K jeho nejčastějším pracím patřily úpravy knih a dalších publikací. 
 

    
 

Vynikal v tvorbě grafických značek a systémů vizuální informace. 
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Soubor grafického designu Stanislava Kolíbala byl doplněn také jeho volnou tvorbou. 
Svébytná hudba Dagmar Voňkové patřila k zážitku z vernisáže. 
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Cyklus „Osobnosti“ – Prof. Zdeněk Ziegler 
 

 
 

Cyklus „Osobnosti“ – Prof. Rostislav Vaněk 
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S osobností profesora Jiřího Šalamouna je spojeno živé vypravěčské umění. 
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Typografie Jiřího Šindlera je svébytně kulturně podmíněna. 
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Stálé expozice designu. Z počátku své existence nemělo muzeum žádné prostory pro zřízení stálých expozic. 
Teprve po dokončení rekonstrukce radnice v roce 1996 se uvolnila první nevelká místnost v muzejní budově, 
která do té doby musela sloužit jako kancelářský prostor městskému úřadu. Svými malými rozměry nabízela in-
stalaci formou někdejších zámeckých kabinetů umění a kuriozit, proto byla téměř od podlahy po strop hustě zapl-
něna plastikami a obrazy pocházejícími z převodů od Českého muzea výtvarných umění a městských institucí.  
 
Následoval vznik expozic grafického designu. Na chodbách muzea byly instalovány reprodukce českých grafic-
kých značek, symbolů a logotypů 20. století a také zmenšené reprodukce českých plakátů této epochy.  
 
Později byly instalovány stálé expozice fotografie, grafiky, malby a plastiky. Nejnovější ze stálých expozic muzea 
představuje naši sbírku designu. Zpočátku byl tento obor prezentován společně s architekturou jen na fotografiích 
instalovaných v přízemní chodbě budovy. Po roce 2000 započala pomalá a složitá rekonstrukce suterénních 
prostor muzea. V roce 2006 v nich byla připravena první instalace soudobého českého skla a keramiky doplněná 
v samostatném prostoru ukázkou ze sbírky sedacího nábytku a drobných spotřebních předmětů 50. – 80. let 20. 
století.  
 
Stálá expozice grafického designu. Trvalá prezentace grafického designu, který pro snadnost své akvizice tvoří 
největší část sbírkového fondu našeho muzea, není z prostorových a technických důvodů jednoduchým problé-
mem. Proto je realizována různými způsoby, z nichž některé představují větší kompromis. Z důvodu účinků světla 
na papír jsou převážně instalovány reprodukce prací. Při použití shodných nebo podobných technologií to však 
nemusí vést k odlišnému vizuálnímu vjemu. Z prostorových důvodů pak vystavujeme např. v expozici historie 
českého plakátu zmenšeniny. Tím však vyznění díla oslabujeme. V současnosti je grafický design prezentován ve 
třech souborech, umístěných na schodišti a chodbách muzea. První seznamuje s vývojem českého grafického 
symbolu, značky a logotypu sloužících k označení institucí. Druhý s historií českého plakátu 20. století. Třetím 
souborem je malá encyklopedie dvaceti čtyř nejvýznamnějších osobností českého grafického designu dvacátého 
století. Expozice má pomáhat kultivovat soudobou produkci, kterou je nezbytné srovnávat s tím nejlepším, co 
čeští designéři v průběhu desítek let vytvořili. 
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Encyklopedická část je tvořena textovými a obrazovými medailonky osobností. (V roce 2014 v rekonstrukci) 
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Součástí stálé expozice grafického designu je také malé plakátoviště                                                                 
a tzv. Věž hlouposti, sestavená ze zbytečně vyráběných dvojitých obalů potravin. 

 

 
 

 
 

Expozice plakátu 20. století ukazuje, že se tomuto všednímu užitému oboru věnovaly často nejvýznamnější 
osobnosti českého umění, jako například Václav Hynais, Viktor Stretti, František Kupka, Vojtěch Preissig,  

Jan Preisler, Josef Lada, František Bílek, Josef Váchal, Václav Špála, Zdeněk Rykr, Josef Čapek, Josef Kaplický,  
František Muzika, Zdeněk Palcr, Stanislav Kolíbal,  Milan Grygar a další.  
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Stálá expozice designu. Sbírku designu tvoří řada zajímavých kolekcí, které však nelze v expozici libovolně 
kombinovat. Stálá instalace designu také dlouhá léta čekala na svůj prostor. Proto byla zpočátku nahrazena jen 
souborem panelů s fotografiemi na chodbě v přízemí. Později byly v expozici grafického designu kompromisně 
umístěny některé sbírkové předměty z kolekce sedacího nábytku. Také v Kabinetě fotografie byla po jistou dobu 
vystavena malá kolekce fotografické techniky. Teprve po zdlouhavé rekonstrukci suterénu byla po roce 2000 
budována trvalá expozice designu zaměřená na soudobé české sklo a porcelán, největší výstavní síň pak začala 
sloužit ke kombinované prezentaci nábytku a drobných spotřebních předmětů užívaných v domácnosti ze 40. – 
80. let 20. století. Nedokonalé řešení klimatu v těchto prostorách si však v roce 2010 vynutilo dočasné uzavření 
expozice a pokračování technických úprav. Do nové instalace byly zařazeny vitríny speciálně orientované na 
některá témata, např. obal potravin, nápojové láhve, produkce značek Botas a Tescoma ad. Sbírka designu dává 
do budoucna předpoklady velké kombinované expozice, která však bude vyžadovat nový rozsáhlejší prostor 
s optimálním klimatem.  
 
 

    
 

 
 

Někdejší instalace sedacího nábytku ve stálé expozici grafického designu 
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Původní prezentace designu pouze prostřednictvím fotografií v přízemní chodbě muzea 
 

 
 

Někdejší instalace kolekce audiovizuální techniky ve výstavním Kabinetě 
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V suterénním podlaží muzea začala být po roce 2005 ve čtyřech oddělených prostorech postupně zpřístupňována 
stálá expozice designu. Na fotografii je zobrazena tématická instalace „Večeře“, další místnost je věnována stolo-
vání obecně, třetí místo charakterizuje název „Byt sběratele designu“, dlouhá spojovací chodba pak umožňuje 
umístění samostatných vitrín zaměřených na specifické fenomény designu 20. století, např. obalové sklo, modely 
dopravních prostředků, telefonní přístroje nebo konkrétní značkovou produkci jako např. Botas, Tescoma ad. 
Vzhledem k proměnlivému mikroklimatu suterénního prostoru je však stálá expozice designu přístupna veřejnosti 
během roku vždy pouze v několikaměsíčních blocích. 

 
 

 
 

Komponovaná expozice soudobého českého designu stolování. Světelná atmosféra dává vyniknout některým 
intimnějším rovinám pohledu na sklo a keramiku našich současných předních tvůrců. Maximem Velčovským své-
bytně ztvárněný křesťanský symbol v pozadí, typický prvek evropských interiérů, odkazuje na tisíciletou kulturní 

tradici, která společně s dalšími vlivy formovala naši identitu. 
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Byt sběratele designu. Design 20. století se podobně jako před tím starší umělecké řemeslo stal záhy sběratel-
skou vášní. Potvrzuje to mj. i lukrativní výroba drahých přesných reprodukcí spotřebních produktů nejen mezivá-
lečného období, ale i druhé poloviny století (porcelán, sklo, svítidla, sedací nábytek a další). Čeští sběratelé si 
brzy po roce 2000 vytipovali „100 nejoblíbenějších ikon 20. století“, z nichž mnohé vlastní naše muzeum ve svých 
sbírkách. Některé z nich jsou součástí této expozice, která si neklade za cíl žádné systematické třídění tvorby. 
Chce jen ukázat různé typy sběratelských předmětů ve vzájemném kontaktu, jak se mnohdy vyskytují i v běžných 
bytech, kde k produktům starším postupně přibývají nové. Zatímco jeden způsob výtvarného řešení interiéru totiž 
spočívá na stylové jednotě, druhý, mnohem náročnější, na stylové návaznosti nebo kontrastu. Laici zvládají stylo-
vou různorodost mnohdy tím, že pro nové prvky hledají zařazení do celku postupnou zkusmou metodou. Při do-
statečné vnímavosti člověka se harmonické a neharmonické vztahy časem vždy projeví a struktura interiéru se 
může ústrojně rozvíjet.  
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Zákoutí věnované problematice barev prostřednictvím vzorníků Pantone 
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Didaktická expozice vizuální gramotnosti. Na rozdíl od předchozích interaktivních exponátů zde jde o běžné 
názorné pomůcky z mimoumělecké vizuální komunikace. Ta se sice dotýká tvorby grafických designérů, v naší 
expozici jsou však návštěvníci seznamováni pouze se základnímu principy praktického zrakového sdělování, 
která tvoří tzv. druhou gramotnost. Jde o zcela originální koncepci stavějící na dlouholetém výzkumu Mezinárod-
ního institutu informačního designu. Občas je tato expozice zapůjčena na různé akce do Prahy, ale jinak stále 
nemá jinde konkurenci, proto ji navštěvují zájemci z celé republiky, velmi často s potřebou konzultovat nebo tes-
tovat své projekty nových systémů vizuální komunikace. 
 
 

    
 

Expozice nabízí názorné srovnání správných a nesprávných řešení např. silničního značení. 
 

 
 

Malé silniční a železniční modely slouží k prezentaci principů vizuální komunikace v dopravě. 
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Součástí expozice jsou také ukázky ze slovníků vizuální komunikace jednotlivých oborů lidské činnosti. 
 

 
 

    
 

Praktické aplikace obecného barevného kódu (semafor, klávesnice) a doplňkových barevných kódů (potrubí, 
kontejnery). 
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SBÍRKA DESIGNU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POSÁZAVSKÝ PACIFIK  
(výběr z většího množství vozidel) 

 

    
 

    
 

    
 

 
 

S dopravními prostředky souvisí i zachovalé zařízení (točna, výtopna, vodárna) a drobné detaily. 
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SBÍRKA DESIGNU – MOTORKY JAWA PANA STIBŮRKA 
 

    
 

    
 

 
 

 


