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KONCEPCE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Výstavy, přednášky a další programy muzea vycházejí z jeho základního vzdělávacího zaměření na vztah člověka, přírody, společnosti a duchovního života. Jsme rádi, že se k podobné koncepci, nesměřované formálně na
samotné umění, začala postupně hlásit další středoevropská muzea, jak jsme mohli slyšet např. na 19. Meziná1
rodním sympoziu německých, českých a rakouských muzeí ve Freistadtu roku 2010. V úvodu přehledu jsou
popsány tři cykly, které z uvedeného zaměření přímo vycházejí, další pak nepřímo. Programová nabídka je dále
zpracována se zaměřením na některé druhy tvorby, sdělovací útvary, nebo autorské okruhy.
 CYKLUS ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Příklady realizovaných výstav:
Tomáš Císařovský: Pravda, láska, lež a nenávist (kurátor Martin Dostál)
Jiná priorita (kurátor Tomáš Fassati)
Meziválečná politická karikatura (kurátorka Julie Weisová)
Antikódy Václava Havla
Dokouřeno (připravil Jiří David)
Tituly navržené do programu:
Komunisté přepadli kláštery, malba Michaila Ščigola (kurátorka Anna Fassatiová)
 CYKLUS ČLOVĚK A PŘÍRODA
Příklady realizovaných výstav:
Malba Ivana Ouhela (kurátor Ivan Neumann)
Vladimír Jarcovják: Přemýšlení o přírodě (kurátorka S. Petrová)
Stanislav Diviš: Květy z ráje (kurátor Martin Dostál)
V rytmu letu bělásků (kurátor R. Horáček)
Malba a grafika Jiřího Johna (kurátor Jiří Šetlík)
Matouš Vondrák: Touha po světle (připravila Věra Dudíková a Eva Mixánová)
Tituly navržené do programu:
Atlas světa (repríza výstavy z Designbloku)
Linoryty Ivo Křena
Miloš Šejn: Býti krajinou
Tvůrce: Příroda
 CYKLUS ČLOVĚK A JEHO DUCHOVNÍ ROZMĚR
Příklady realizovaných výstav:
Křesťanské motivy v grafice Aleše Lamra (kurátor Tomáš Fassati)
Světlo zrození (kurátor Tomáš Fassati)
Pastely Karla Malicha (kurátor P. Černý)
Dorota Sadovská: Svatý Václav a ti druzí (kurátor Krbůšek)
Anděl ve městě (kurátor Pavel Lagner)
Joga a výtvarné umění
Tituly navržené do programu:
Na počátku bylo slovo (kurátorka Dr. Hlaváčková)
Chrámy a kostely Jakuba Špaňhela
Objekty Karla Malicha
Kresby Jiřího Kornatovského
 CYKLUS OSOBNOSTI SOUČASNÉHO ČESKÉHO GRAFICKÉHO DESIGNU
Cyklem autorských profilů připravených historiky umění zaměřenými na grafický design muzeum postupně mapuje tvorbu žijících osobností, které pozitivně ovlivňují vzhled českých tiskovin, displejů, interiérových a exteriérových informací. Katalogy jsou zaměřeny na důsledné zpracování soupisu díla, které
u grafických designérů není takovou samozřejmostí, jako v jiných oborech. Výstavy také umožňují rozšiřovat muzejní sbírku. Cyklus, který je v rámci českých muzeí ojedinělý, byl uveden dvěma přehlednými
výstavami.
Příklady realizovaných výstav:
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 ….
Osobnosti českého grafického designu 20. století, přehlídka (připravil Tomáš Fassati)
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Osobnosti současného českého grafického designu, přehlídka (připravil Tomáš Fassati)
Tituly navržené do programu:
Clara Istler (kurátor Jan Rous)
Robert V. Novák (kurátor Jan Rous)
 CYKLUS MLADÝ ČESKÝ ŠPERK (komorní výstavy v Kabinetu, kurátorka cyklu Anna Fassatiová)
Cyklus prezentuje atraktivní oblast designu, která dokáže oslovit širokou veřejnost. Současně dává
prostor nejmladší tvůrčí generaci, která se nelehko prosazuje v silné konkurenci kvalitních, ale i nekvalitních designérů.
Příklady realizovaných výstav:
realizováno 5 autorských výstav diplomantů VŠUP Praha (Kateřina Řezáčová, Martin Verner, Anna Bartáková
ad.)
Tituly navržené do programu:
výstavy diplomantů VŠUP 2012
 CYKLUS VÝSTAV SOUDOBÉ FOTOGRAFIE „SE ZKUŠENOSTÍ OBĚTI“ (komorní výstavy v Kabinetu)
Cyklus se pokouší upoutat pozornost na tvorbu fotografů, u kterých osobní filosofie vychází z křesťanství, jež po staletí vytvářelo základ současné západní kultury i celkové identity.
Příklady realizovaných výstav:
Fotografie abs. FAMU Hany Rysové (kurátorka Anna Fassatiová)
Tituly navržené do programu:
Fotografie Martina Staňka (kurátorka Anna Fassatiová)
Fotografie Petra Vacíka (kurátor Tomáš Fassati)
Fotografie Marka O. Váchy
 ŘADA VÝSTAV: FOTOGRAFIE
Fotografie je v muzeu od poloviny 90. let zvýrazněným oborem volné tvorby.
Příklady realizovaných výstav:
Osobnosti soudobého českého fotografického aktu (kurátor Tomáš Fassati)
Nestoři české fotografie 90. let 20. století (kurátor Tomáš Fassati)
Osobnosti soudobé české fotografie (kurátor Tomáš Fassati)
Josef Sudek (kurátorka Anna Fárová)
Fotografie Dušana Šimánka (připravila Lenka Lindaurová)
Jan Pohribný: Nová doba kamenná (kurátor Tomáš Fassati)
Galéria F Banská Bystrica 1980 – 1990 (kurátor Tomáš Fassati)
Fotografie Olgy Bleyové (kurátorka Danica Orvanová)
Ateliér Matas Příbram (kurátor Zdeněk Mrkvička)
Jolana Havelková (kurátorka Helena Musilová)
R. Bruner-Dvořák (kurátor Pavel Scheufler)
Pravoslav Flak, abs. FAMU (připravil Tomáš Fassati)
Krása drog – fotografie Jiřího X. Doležala (připravila Anna Balatová)
Fotografie Michaely Antuškové, abs. FAMU
Zemana Josefa a Vaculíka Ludvíka cesta někam (připravil Ludvík Vaculík)
Fotografie Daniela Reynka z Petrkova (připravila Hana Zákostelná)
Panoramatická krajina
Benešov Press Photo 2008 – 2010
České pivo Antonína Kratochvíla
Pixel, fotografie studentů VŠUP
Richard Homola: Krajiny Františka Hrubína (kurátor Přemysl Rut)
Tituly navržené do programu:
Jiří Škoch (kurátor Jan Kříž)
Jan Svoboda: Krajina Benešovska
Josef Moucha
Petr Zinke
Jan Reich
Vladimír Birgus
Martin Martinček, slovenská vesnice
Jan Malý
Miroslav Machotka
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 ŘADA VÝSTAV: ARCHITEKTURA
Architektura, design a grafický design patří v muzeu ke zvýrazněným oborům užité tvorby.
Příklady realizovaných výstav:
Architektura soudobého rodinného domu
Benešovská architektura
Josef Pleskot
Jaroslav Vaculík (kurátor Matěj Kotalík, Jana Pauly a Petr Krajči)
Současná polská sakrální architektura
Grand Prix Obce architektů
Salon Obce architektů
Dřevostavby
Šumné Benešovsko
Soudobá architektura a design Benešovska (1986-2006), připravil Tomáš Fassati
Machoninovi
Tituly navržené do programu:
David Vávra
Tomáš Novotný
Pavel Kolíbal
Kamil Roškot
Monika Paďourová
Dřevostavby (každoročně)
Benešov a secese (architektura, interiér, design, malba)
 ŘADA VÝSTAV: GRAFICKÝ DESIGN
Architektura, design a grafický design patří v muzeu ke zvýrazněným oborům užité tvorby.
Příklady realizovaných výstav:
Soudobý český grafický symbol, logotyp a značka
Václav Havel: Slovo o slovu (kurátor George Sadek)
Slavné novoročenky (připravil Tomáš Fassati)
Grafika plakátů města San Pietro in Casale
Michal Kopecký: Jednotný styl vizuální prezentace Středočeského kraje (připravil R. Vaněk)
Tituly navržené do programu:

Nakladatelství BAOBAB. Knihy a jejich ilustrátoři (kurátor Jan Rous)
Užitá grafika a kýč
 ŘADA VÝSTAV: DESIGN
Architektura, design a grafický design patří v muzeu ke zvýrazněným oborům užité tvorby.
Příklady realizovaných výstav:
White Fruits – porcelán
Cestování v pohodě (kurátor Jana Pauly a Jiří Hulák)
Vlasta Nováková – textilní tvorba
Erotický šperk (kurátoři Opočenský, Nováková)
Czech Grand Design (kurátoři Jiří Macek a Jana Zielinski)
Design Víta Cimbury, člena sdružení Atika (kurátorka dr. Šimková)
Historie a současnost oděvní tvorby (připravil Tomáš Fassati)
Historické hračky (připravila Libuše Váňová, Muzeum Podblanicka)
Malba a scénografie Jaroslava Maliny (připravila Naďa Řeháková)
Tituly navržené do programu:
Vitra design
Soudobé české nápojové sklo
Ton – sedací nábytek
Vývoj designu domácích potřeb a ergonomie
Nejhorší potravinářský obal
 ŘADA VÝSTAV: VÝTVARNÍCI BENEŠOVSKA
Prezentace tvorby regionu patří k přirozené, byť ne vždy samozřejmé práci každého muzea umění. V Benešově se děje jak formou skupinových výstav, kde má prostor i forma otevřeného salónu, tak výstav
autorských. Autorské prezentace jsou vzhledem ke vzdělávacímu poslání muzea umožněny muzejní radou jen tvůrcům, kteří splňují dostatečně vysoký kvalitativní standard. Velké množství autorů, které je
v poslední době rychleji než v minulosti rozšiřováno talentovanými umělci mladé generace, vede každého
k možnosti vystavovat v muzeu 1 – 2 za svou tvůrčí kariéru.
Příklady realizovaných výstav:
Vladěk Antušek, malba
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František Bečvář
Dana Bleyová, grafický design a fotografie
Josef Buršík, malba a architektura
Vladimír Cidlinský, malba a grafika
Ivan Císař, fotografie
Ondřej Doskočil, malba a grafický design
Drábek, fotografie
Jan Dvořák, malba a kresba
Roman a Eva Fišerovi, fotografie
Dita Hálová, fotografie a oděvní tvorba
Jan Hejtmánek, grafika a grafický design
Petr Holeček, plastika
Miloslav Chlupáč, malba, kresba, plastika
Miloš Jirák, grafika
Vladislav Kaska, grafika
Michal Kopecký, grafický design
Eva Mixánová, malba
Jana a Luboš Moravcovi, plastika
Zdeněk Mrkvička, fotografie
Otakar Novotný, architektura
Petr Novotný
P. Obrovský
Barbora Olmrová, plastika
Pavel Orvan, fotografie
Mojmír Paďour, malba a kresba
Janeta Paulyová, malba
Ondřej Pavlík, malba
Tereza Pavlíková-Smiljanič, malba
Václav Pavlík, malba, scénografie
Robert Peška
Robert Pleskač, malba
Josef Pleskot, architektura
František Provazník, fotografie
Tomáš Rajlich, malba
Vladimír Rozkovec, volná tvorba a design z kůže
Jan Samec, malba
Ondřej Sedláček, plastika
Miroslav Semerád
Nada Shakti (Suchánková), kresba
Scharf + Scharf, malba + architektura
Ladislav Šíma, malba a kresba
Michal Tomek, malba
Gabriel Vach, tradiční volná a užitá keramika
Gabriel Vach ml., design (keramika)
Jana Vaněčková (sdružení Kožkyn), konceptuální tvorba
Alena Vernerová, malba
Jan Veselý, malba
František Vnouček, fotografie
Tomáš Volf
Brigita Vyhnalová-Krumphanzlová, textilní tvorba
Vendula Zimandlová, architektura
Bienále umění Benešovska
Salon výtvarníků Benešovska
Práce žáků 2. cyklu ZUŠ v Benešově
Přehlídka Architekti a designéři Benešovska
Tituly navržené do programu:
pravidelné přehlídky Bienále umění Benešovska a Salon výtvarníků Benešovska
přehlídka Grafičtí designéři Benešovska (Doskočil, Bleyová, Mixán, Kovář, Kopecký ad.)
přehlídka Fotografové Benešovska (Provazník, Mrkvička, Císař, Vnouček, Orvan, Podhola, Jantač, Škraban ad.)
Benešovské fotokluby minulosti
Ze sbírky České pojišťovny v Benešově
Ze sbírky České spořitelny v Benešově
Jaroslav Kadlec, architektura a design
Zdeněk Ouředníček, architektura
Monika Paďourová, architektura
Kamil Roškot, architektura
Václav Stárek
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Jakub Škraban, fotografie
Jiří Šafr, architektura
Turjanský
 ŘADA VÝSTAV: MODERNÍ A SOUČASNÁ ČESKÁ MALBA, PLASTIKA A GRAFIKA
Touto řadou podporuje muzeum u návštěvníků rozšíření jejich přehledu po novější tuzemské tvorbě.
Příklady realizovaných výstav:
Malba Vladimíra Franze (kurátor Tomáš Fassati)
Znaky v krajině. Vladimír Kompánek (kurátor Tomáš Fassati)
Malba Ilony Chválové
Soudobá česká malba (kurátor Jan Kříž)
Antonín Střížek (kurátor Tomáš Fassati)
Svatopluk Klimeš: Evropanky (připravila Zdena Kolečková)
Hapestetika (kurátorka Magda Juříková)
Erika Bornová (kurátor Pavel Lagner)
Stanislav Diviš: Květy z ráje (připravil Martin Dostál)
Práce studentů ateliéru St. Diviše, VŠUP (připravil St. Diviš)
Veroniky Richterové: Cosi je ve vzduchu (PET art)
Tomas Rajlich (kurátor Švestka)
Miloslav Chlupáč (kurátor Jan Kříž)
Miloslav Moucha (kurátor Vlastimil Tetiva)
Co je holografie (připravil Tomáš Fassati)
Osobnosti sdružení českých grafiků Hollar
Kresby a pastely Karla Malicha (připravil J. Černý)
Nostalgie (připravila Lenka Lindaurová)
Tituly navržené do programu:
Daisy Mrázková (kurátor Jan Rous)
Karel Valter (kurátor Jan Rous)
Vratislav Karel Novák
Josef Šíma
J. Merta
 CYKLUS VÝSTAV: TRADIČNÍ MALBA/UMĚNÍ
Prezentace tradičního umění doplňuje a částečně vyvažuje program zaměřený převážně na tvorbu 20. a
21. století. Po zlepšení bezpečnostních a personálních podmínek muzea předpokládáme větší frekvenci
tohoto typu výstav.
Příklady realizovaných výstav:
Národní motivy v kresbě Mikoláše Alše
Nestor českých malířů Karel Javůrek
Malíři Raisova kraje
Medaile Josefa Šejnose (připravila Libuše Váňová)
Obrazy Filipa hraběte ze Sternbergu (připravil Mojmír Chromý)
Tituly navržené do programu:
Slavní krajináři na Benešovsku
 CYKLUS VÝSTAV: POHLEDY DO ZAHRANIČÍ
Prezentace zahraničního umění doplňuje a částečně vyvažuje program zaměřený převážně na tuzemskou
tvorbu. Po zlepšení finančních, bezpečnostních a personálních podmínek muzea předpokládáme větší
frekvenci tohoto typu výstav.
Příklady realizovaných výstav:
Současná italská grafika
Malba ze San Pietra in Casale, Itálie
Mezinárodní výstava soudobé počítačové grafiky (kurátorka Alena Vrbanová)
Současná japonská kaligrafie (připravila Helena Honcoopová)
Užitá grafika Toulouse Lautreca (připravil Vilém Stránský)
Současná belgická malba – Willi Lecomt (připravil Vladimír Cidlinský)
Současné umění středního Slovenska (připravila Alena Vrbanová)
Současné mexické umění (připravila Gilda Solis)
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 CYKLUS VÝSTAV: LIDOVÉ/INSITNÍ UMĚNÍ
Lidové umění vždy slouží k užitečnému srovnání s další tvorbou. Je také zajímavé sledovat jeho vývoj od
minulosti do současnosti.
Příklady realizovaných výstav:
Lidové podmalby na skle (připravila Libuše Váňová, Muzeum Podblanicka)
Lidové betlémy (připravila Libuše Váňová)
Lucie Suchá: Kousek nebe (připravil Tomáš Fassati)
Tramping: lidová architektura a užité umění ve fotografii
 VÝSTAVY O HISTORII
Zájem o vztah člověka a společnosti vede také k přípravě výstav, které se uměním vůbec nezabývají.
Příklady realizovaných výstav:
Život a dílo hudebního skladatele Josefa Suka (připravilo Muzeum české hudby)
Piaristé – tradice benešovské vzdělanosti a kultury (připravil Václav Bartůšek)
Sto let muzea v Benešově (připravila Libuše Váňová, Muzeum Podblanicka)
Historie benešovské nemocnice (připravil Pavel Drábek)
Život a literární odkaz Svatopluka Čecha
 ŘADA PREZENTACÍ: VIDEO
Videotvorba dnes tvoří přirozenou součást vizuální kultury, proto je v muzeích umění prezentována
s největší samozřejmostí.
Příklady realizovaných prezentací:
Prix Ars Elektronica Linz
Soudobá mezinárodní digitální tvorba (kurátorka …)
Jolana Havelková
Tituly navržené do programu:
Prix Ars Elektronica Linz (každoročně)
Práce studentů VŠUP
 ŘADA PREZENTACÍ: SOUDOBÝ ČESKÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Dokumentární filmová tvorba je příbuzným oborem videotvorby. Muzeum ji prezentuje v souvislosti se
svými vzdělávacími tématy, zabývajícími se vztahem člověka k přírodě, společnosti a duchovním rozměrům života.
Příklady realizovaných prezentací režisérů:
Helena Třeštíková, Olga Sommerová, Pravoslav Flak, Jolana Havelková, Martin Kratochvíl, Marie Šandová, Martin Mareček, David Vondráček, M. Dušek a O. Provazník…
Tituly navržené do programu:
Rychlík, Císařovský, Poltikovič
 CYKLUS KONCERTŮ OSOBNOSTI ČESKÉHO JAZZU
Cyklus umožňuje hledat a vnímat souvislosti vizuální tvorby 20. století a svébytného hudebního projevu
téže epochy. Má také upozornit na významné české osobnosti, které mohou unikat pozornosti širších
vrstev, např. i nejmladší generace návštěvníků muzea.
Příklady realizovaných koncertů:
Jiří Stivín, Martin Kratochvíl a Tony Ackermann, Emil Viklický, Steamboat Stompers a Dana Emingerová, Jana
Koubková, Rudolf Dašek, Big band Luboše Andršta, Karel Růžička
Navržené osobnosti:
Big band Milana Svobody
Laco Deczi
Eva Svobodová
 DALŠÍ HUDEBNÍ PRODUKCE
Hudba patří k přirozeným doplňkům programu každého muzea umění. Snažíme se veřejnosti nabízet různorodé spektrum svébytných hudebních kvalit. Je dobré přesahovat hranici nabídky běžných koncertů
vážné hudby.
Příklady realizovaných koncertů:
Josef Suk – housle, Jiří Mazánek – indická hudba, Sukův komorní sbor, Kocianovo kvarteto, Štěpán Rak – kytara,
Dagmar Andrtová – kytara a zpěv, Soňa Červená – zpěv
Navržené koncerty:
Ivo Sedláček – hudba Evropy a Indie, Vladimír Merta – kytara a zpěv, Orchestr Berg – vážná hudba soudobých
skladatelů, Schola Gregoriana Pragensis – gregoriánský chorál.
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 CYKLUS PŘEDNÁŠEK: VÝTVARNÉ/VIZUÁLNÍ UMĚNÍ
Přednášky a besedy o samotném umění se snažíme orientovat k zajímavým ekologickým, sociálním a
spirituálním tématům, přednášky o užitém umění pak k aktuálním problémům dneška.
Příklady realizovaných přednášek:
Současná oděvní tvorba – Tomáš Fassati
Muzea umění východního pobřeží USA – Tomáš Fassati
Muzea umění západní Evropy – Tomáš Fassati
O své fotografické tvorbě – L. Baran, J. Šimek, M. Šechtlová, J. Krejčí, L. Sitenský ad.
O své grafické tvorbě – členové sdružení Hollar (Suchánek, Rathouský ad.)
Umění a kýč – PhDr. Jan Kříž, České muzeum výtvarných umění Praha
Téma „Divoký západ“ v americkém malířství 19. a počátku 20. století – Tomáš Fassati
Design dopravních prostředků 20. století – Mgr. Jiří Hulák, Národní technické muzeum
Osobnosti Josefa a Jana Kaplického – Doc. PhDr. Jiří Šetlík
Křesťanské Vánoce ve výtvarné tvorbě – Doc. PhDr. Jiří David, Univerzita Pardubice
Sklářská tvorba Jana Schmida – PhDr. Milan Hlaveš, UPM Praha
Navržené další přednášky:
Josef Šíma – PhDr. Jan Rous
Fotografie 19. století – Mgr. Pavel Scheufler
Základní otázky filosofie současné tvorby – Jan Paul
Zavádějící spojení kvalitního designu a luxusu – Mgr. Tomáš Fassati
 CYKLUS PŘEDNÁŠEK UMĚNÍ, KOMUNIKACE A SPOLEČNOST
Umění je jedním z prostředků sociální komunikace, proto je vhodné se zamýšlet nad obsahem sdělení
různých druhů tvorby i mimoumělecké komunikace.
Příklady realizovaných přednášek:
Současné české divadlo – PhDr. P. Pavlovský, divadelní kritik, vedoucí katedry divadelní vědy FF UK Praha
Národní divadlo dnes – Mgr. Leona Primová, režisérka Národního divadla v Praze
Současná česká žurnalistika – Luboš Dvořák, redaktor MF Dnes
Současná světová žurnalistika – Karel Hvížďala, publicista
Současná česká literatura – Eva Kantůrková, předsedkyně Obce spisovatelů
Slavistika na vídeňské univerzitě – Prof. PhDr. F. Mareš
Studio Ypsilon – Jan Schmid
Hudební skladatel J. Suk
Navržené přednášky:
Jáchym Topol o literatuře a Knihovně Václava Havla
Hudební styly 20. století
Gregoriánský chorál – David Eben
Literatura a výtvarné umění – s ředitelem Památníku národního písemnictví
 CYKLUS PŘEDNÁŠEK: ČLOVĚK A SPOLEČNOST
Lidská společnost jako zdroj a cíl umělecké komunikace poskytuje řadu neformálních témat k zamyšlení i
diskusi. Je nezbytné hodnotně vyvažovat úpadkovou tendenci tržního mechanismu „chléb a hry“, která je
podporována silnou mozek vymývající reklamou.
Příklady realizovaných přednášek:
Současná společnost z pohledu sociologie – Prof. Miloslav Petrusek, Univerzita Karlova
Osobnost profesora Kouteckého – Prof. Rudolf Zahradník, předseda Akademie věd ČR
Sametová revoluce v Benešově – beseda s účastníky
Neslavné výročí čs. komunistického puče – večer textů K. Čapka (Proč nejsem komunistou), O. Frankenbergera
(Jak se Švejk stal komunistou) ad.
O svých knihách – Pavel Kosatík, spisovatel, publicista
Osobnosti rodu Schwarzenbergů – Ing. M. Chromý
Lékařská etika – Mgr. Marek O. Vácha
Navržené přednášky:
Osobnosti české inteligence – Pavel Kosatík
Luciferův efekt – diskusní fórum
O ekonomii, etice a kultuře s ekonomem Tomášem Sedláčkem
 CYKLUS PŘEDNÁŠEK: ARCHITEKTURA, URBANISMUS, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Hlavní obory užité tvorby nemohou sloužit jen naivnímu estetickému obdivu, jak toho jsme svědky u historické architektury a uměleckého řemesla. K tříbení kvalit sloužících současnému životu je nezbytná
konstruktivní kritičnost.
Příklady realizovaných přednášek:
Urbanismus a územní rozvoj Benešova – beseda s arch. I. Plickou, arch. J. Pleskotem ad.
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O své tvorbě – Prof. arch. Eva Jiřičná, Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Tvorba arch. J. Vaculíka – Mgr. Matěj Kotalík, arch. Petr Krajči, Jana Pauly, Doc. J. Kotalík ad.
Česká architektura 20. století – Ing. arch. Zdeněk Lukeš, Správa Pražského hradu
Architektura 20. století Benešovska – Tomáš Fassati
Šumné Benešovsko – beseda s arch. D. Vávrou, Dr. R. Lipusem, arch. J. Pleskotem, arch. J. Línkem, arch. L.
Lábusem, arch. Cajthamlovou, arch. T. Novotným ad.
Industriální architektura 19. a 20. století – PhDr. Jan Rous, Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Navržené přednášky:
Arch. Otakar Novotný – Ing.arch. Zdeněk Lukeš
Bauhaus – Rous, Fassati ad.
Architektura 20. století – D. Vávra
Soudobé rekonstrukce prostor náměstí na Benešovsku
 CYKLUS PŘEDNÁŠEK: ČLOVĚK A PŘÍRODA
Téma „člověk a příroda“ se promítá velmi často do umělecké tvorby. K jejímu hlubšímu vnímání mohou
posloužit také vědecké poznatky.
Příklady realizovaných přednášek:
Chráněná krajinná oblast Blaník
Flóra konopišťského parku – prof. Kovařík
Čeští ptáci
Navržené přednášky:
Kameny domova – RNDr. Václav Cílek
 CYKLUS BESED: KVALITA NENÍ VĚC NÁZORU
Mnozí producenti i prodejci, kteří by rádi stavěli snadný zisk na podprůměrných hodnotách, razí alibistické heslo „kvalita je věc názoru“. Cyklus připomíná, že i v relativním světě lidských chutí je zvykem respektovat kvality určované znalci.
Příklady realizovaných přednášek:
Víno a kvalita, nápojové sklo
Čaj a kvalita, čajové servisy
Východní čajový obřad
Káva a kvalita, kávové servisy
Čokoláda a kvalita, kvalitní a nekvalitní balení čokolády
Objektivnost a relativita kvalit volného a užitého umění – Tomáš Fassati
Navržené přednášky:
Problém znaleckých posudků umění
 CYKLUS PŘEDNÁŠEK: DUCHOVNÍ ŽIVOT, VĚDA A SPOLEČNOST
Duchovní a vědecké poznání spolu téměř nekonfliktně koexistovalo po mnohá staletí. Pozitivistické paradigma vytvořilo zejména v 19. století dočasný rozpor, který u soudobých, důsledně celostně pracujících
vědců velmi slábne, mj. i díky rozvoji psychologie, kybernetiky a dalších oborů schopných na špičkové
úrovni propojit přírodovědné a společenskovědní bádání. Neslučitelnost duchovního a vědeckého poznání je dnes už „jen“ široce rozšířenou lidovou pověrou stavějící na naivních omylech pozitivistické vědy
minulosti a tedy na nedostatečně komplexní vzdělanosti široké veřejnosti včetně mnoha vysoce specializovaných odborníků dílčích oblastí poznání, kteří nejsou schopni vnímat širší souvislosti. Přednáškový
cyklus se snaží tento vzdělanostní handicap vyrovnávat a nabízí veřejnosti poznatky prostřednictvím
předních českých vědců i dalších myslitelů.
Příklady realizovaných přednášek:
Duchovní život současné Evropy a New Age – beseda s křesťanskými kněžími a cvičitelem jógy
Duchovní rozměr člověka z hlediska vědy – Doc. Ing. Miloslav Král
Odkaz svatého Václava českému národu – biskup Václav Malý
Osobnosti svatých a česká společnost – Prof. Jan Sokol
Osobnosti svatých a česká společnost – PhDr. Jan Jandourek
Věda a náboženství – Prof. RNDr. Bednář, prorektor Univerzity Karlovy
Navržené přednášky:
Sv. Anežka česká a současná česká společnost – Prof. Petr Piťha
Elita ateistického národa – Mgr. Tomáš Fassati
Straka v říši entropie – Markéta Baňková se svým hostem
Život katedrály – o katedrále sv. Víta, nejvýznamnější české kulturní památce
Duchovní kultury světa – seriál přednášek a projekcí filmů podnikatele a filosofa PhDr. M. Kratochvíla s hosty
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 KURZY
Muzejní kurzy a tvůrčí dílny nabízejí možnost soustředěnějšího rozvoje osobních znalostí a dovedností.
Příklady realizovaných kursů:
Kurz vizuální gramotnosti pro učitele základních škol (vedl T. Fassati)
Mentální tréning (vedl Ing. D. Dugáček)
Buddhistický mentální tréning
Typografická tvůrčí dílna (vedl Jiří Šindler)
Malířská dílna (vedl Stanislav Diviš)
Tomáš Císařovský maluje v muzeu
Principy života
Stříbrný šperk
Navržené kurzy:
Základy práce se světlem ve fotografii (T. Fassati)
Knihvazačská dílna pro veřejnost
Mentální tréning v rámci evropské duchovní tradice

K typickým předsudkům veřejnosti patří představa, že kvalitní umění slouží zábavě.
Projevilo se to i na sloganu sponzora Dejvického divadla, který je umístěn na zadní straně vstupenky.
Kvalitní umění je ve skutečnosti především jednou z forem vzdělávání.
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VÍCE O VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI
V kapitole věnující se vizi a v předchozím textu jsme naznačili koncepční východiska naší vzdělávací činnosti
určené různým vrstvám veřejnosti. Tu pak reálně provádíme různými metodami.
V oblasti užité tvorby (designu a architektury) se snažíme nabízet analýzy vztahu tvorby k reálnému životu. Nemají být jen teoretické, jde nám o to, aby si laik mohl doslova ohmatat hodnocený výtvor všemi smysly. U designu
tomu slouží laboratoř ergonomie, kde k prodloužení možností lidských smyslů, zvýšení jejich citlivosti i určité
objektivizaci zjišťovaných hodnot slouží měřící technika. Za architekturou pak organizujeme vycházky, kde měřící
techniku bereme s sebou, ale důraz je samozřejmě položen na celostní vnímání stavby v osobním kontaktu při
konkrétních činnostech. Je zajímavé, že o interaktivitě se v edukační činnosti muzeí umění hovoří často, ale pracuje se s ní jen ve volné tvorbě, ačkoli užitá se k takovému přístupu nabízí mnohem více. O laboratoři ergonomie
další upřesnění v následujících kapitolách.
V oblasti volné tvorby považujeme za nejdůležitější metodu zpřístupňování, která vychází z poznatku, že dílo
vzniká převážně v individuálním tichém kontaktu s jeho autorem. Kolektivní verbální aktivity, které se v rámci tzv.
animací v muzeích provádějí, mohou být velmi zavádějící. Nebráníme se jim tam, kde jsou nezbytné, ale snažíme
se hlídat jejich negativní dopady, které mohou spočívat např. v násilných slovních interpretacích obsahu díla.
Pokud chceme diváka na konkrétní tvorbu slovně připravit, děláme to nejraději mimo výstavní prostor, a když už
mluvíme ve výstavní síni, necháme návštěvníkům dostatek následného času k tichému vnímání. Jedním z optimálních řešení jsou tzv. výstavy jednoho díla, které umožňují se soustředit nejlépe, i umělec má často v ateliéru
jen právě malovaný obraz a ostatní jsou obráceny zadní stranou, aby nerušily. K preferovaným patří v naší muzejní edukační činnosti interaktivní pomůcky, na nichž si diváci mohou zkoušet různé principy vizuálního vnímání
a z něj vyplývající tvorby. Více o nich píšeme v kapitole „Laboratoř barev a tvarů“.
Naše vzdělávací metody provází také produkce různých naučných letáků, stručně a vizuálně názorně objasňujících základní problémy související s uměním a jeho vztahem k životu. Sem spadá i problematika kvalit osobnosti
autorů a příjemců tvorby nebo charakteristika různých sociálních skupin. V závěru této kapitoly k tomu přinášíme
několik komentovaných ukázek.
Nejdříve bude užitečné udělat malou inventuru pojmů, neboť je známo, že se v praxi často zaměňují např. vzdělanost nebo dovednost s gramotností, hrozí také záměna např. ekologické inteligence a ekologické vzdělanosti.
Inteligence představuje operační schopnost různých částí mozku určených pro odlišné aktivity.
Gramotnost představuje znalost gramatiky, tedy pravidel kódování komunikace.
Vzdělanost představuje sumu teoretických informací daného typu (specializovaná) nebo obecnou (komplexní)
uloženou v paměti.
Dovednost představuje sumu informací uložených v paměti, umožňujících vykonávání praktických činností. Např.
vaření jídel, obsluhu přístrojů (počítač, auto).
Ekologická inteligence, jak bylo už řečeno, představuje schopnost správně vnímat procesy a vztahy ekosystému,
ekologická vzdělanost představuje znalosti konkrétních faktů ekologie.
vyšší
gramotnost

užívání slov zastupujících abstraktní jevy,
práce s druhotným obsahem
a složitějším skladebným kontextem

užívání vizuálních znaků a symbolů zastupujících
druhotné obsahy,
práce se složitějším skladebným kontextem

základní
gramotnost

užívání slov zastupujících smyslově vnímatelné jevy,
práce s běžným skladebným kontextem

užívání figur zastupujících vizuálně vnímatelné jevy,

PRVNÍ GRAMOTNOST – VERBÁLNÍ
kódování myšlenek
do lineárně vnímatelných artikulovaných
zvukových struktur,
nebo do lineárně řazených vizuálních znaků zastupujících zvuky

DRUHÁ GRAMOTNOST – OBRAZOVÁ
kódování myšlenek
do nelineárních celostně vnímatelných
vizuálních struktur

práce s běžným skladebným kontextem

Gramotnost – znalost kódování je v praxi užívána v těsné vazbě s jednotlivými typy inteligence, zejména lingvistickou a logickou, z vyšších pak s duchovní.
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Pro ilustraci uvádíme popis jednotlivých typů inteligence člověka a následně jejich hierarchické řazení.

význam slov

LINGVISTICKÁ (JAZYKOVÁ) INTELIGENCE
je schopností používat řeč v jejích základních funkcích, tedy operovat s převodem myšlenek
do slov a naopak. Příkladem tvůrčího užití této inteligence je psaní umělecké prózy nebo poezie.
Lingvistická inteligence přirozeně souvisí s první gramotností, tedy kódováním hlásek
do psané vizuální podoby. Operační centra této inteligence jsou umístěna
v levé mozkové hemisféře (Brocovo motorické centrum řeči – gramatika, artikulace,
Wernickeovo senzorické centrum řeči – porozumění smyslu řeči).

10  9  1
LOGICKOU INTELIGENCI
člověk používá k numerickým výpočtům, v aritmetice a v logickém uvažování.
Zahrnuje schopnost operovat s množstvím, schopnosti analýzy a logické formulace.
Operační centra najdeme rovněž v levé mozkové hemisféře.

♫♪♪♫
HUDEBNÍ INTELIGENCE
umožňuje komponování a interpretování hudby, její vnímání i ocenění.
Hudební skladba pracuje s vlastním typem postupů, zcela odlišných od skladebných postupů řeči.
Protože hudba představuje kombinovaný – tonálně rytmický systém, najdeme pro ni
aktivní operační centra jak v levé hemisféře mozku (načasování, sled, rytmus), tak v jeho pravé
hemisféře (mimočasové rozměry hudebního tónu – intenzita, výška, barva – a kombinace tónů).


PROSTOROVÁ INTELIGENCE
v sobě zahrnuje schopnost vnímat prostorové tvary a jejich relativní umístění v prostoru.
Využívá se pro orientaci při pohybu v prostoru, je potřebná pro konstruování a samozřejmě
v mnoha oblastech vizuálního umění. Prvotní fáze zpracování vizuálních počitků, jež zpočátku
probíhá v symetrických párových systémech a směřuje do primární zrakové kůry v zadní části mozku
již byla popsána výše. K finální operaci dotýkající komplexního vizuálního zpracování spojeného
s prostorem pak dochází v pravé hemisféře.


KINESTETICKÁ INTELIGENCE TĚLA
je schopnost vytvářet šikovné pohyby především za pomocí jemného řízení svalů rukou.
Jde také o schopnost vyjadřovat pohybem city a emoce. Je potřebná při sportu, tanci, chirurgii,
jemné mechanice apod.
Následující tři typy inteligence – sociální, intrapersonální a přírodovědná – umožňují proniknutí, vnímání případně
schopnost interakce s náročnějšími živými systémy.


SOCIÁLNÍ INTELIGENCE (INTERPERSONÁLNÍ)
Používáme ji při styku s ostatními lidmi. Jde o schopnost vžívat se do psychiky jiných lidí,
chápat jejich motivace, umět s nimi různými způsoby komunikovat a být ochotný jim pomáhat.


INTRAPERSONÁLNÍ INTELIGENCE
Představuje schopnost porozumět sobě samému. Je základem pochopení: kdo jsme,
co nás motivuje, jak se měníme ve vztahu k existujícím mezím svých schopností a zájmů.
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PŘÍRODOVĚDNÁ (EKOLOGICKÁ) INTELIGENCE
je potřebná pro pochopení, jak uspořádáno přirozené prostředí, ve kterém žijeme.
Jde o schopnost proniknutí do přírodních struktur a funkcí.
Poslední druh inteligence umožňuje nejnáročnější typ operací.


DUCHOVNÍ INTELIGENCE
umožňuje hluboce si uvědomit omezené hranice našeho lidství, a vyvodit z toho postoj k tomu,
co je před těmito hranicemi i k tomu, co je překračuje. Duchovnost chápeme jako cestu a vztah
k hledání životních hodnot, pravdy, etiky, smyslu a cíle života, vedoucí k životní moudrosti
a humanitě v souladu s určitými vyššími (vesmírnými) zákonitostmi.

Při pohledu na jednotlivé typy inteligence se nabízí jejich roztřídění do tří vrstev. V první, kterou můžeme nazvat
základní, bude v inteligence lingvistická, logická, prostorová, kinetická a hudební. Na vyšší úrovni mohou být
inteligence umožňující mentální průnik do náročnějších systémů: intrapersonální, interpersonální, a přírodovědná.
Do nejvyšší úrovně si žádá zařadit inteligence duchovní.

duchovní
intrapersonální interpersonální přírodovědná
lingvistická logická prostorová kinetická hudební

Centrum spirituální inteligence v pravém angulárním závitu
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Následují ukázky letáčků podněcujících návštěvníky muzea k relativní metodě hodnocení uměleckého výtvoru, jiné pro volné a jiné pro užité umění.

Další ukázky letáků se dotýkají druhé gramotnosti. Vzdělávání tohoto typu se děje v úzké součinnosti se sdružením Institut informačního designu.
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Na závěr kapitoly ukázka inspiračního letáku osobností Benešovska, které vynikaly svými schopnostmi.
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