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VÝVOJ STÁLÝCH EXPOZIC  

Z počátku své existence nemělo muzeum prostory pro zřízení stálých expozic. Teprve po dokončení rekonstrukce 
radnice v roce 1996 se uvolnila první malá místnost v muzejní budově, která do té doby musela sloužit jako kan-
celářské prostory městského úřadu. Svými malými rozměry nabízela instalaci formou někdejších zámeckých 
kabinetů umění a kuriozit, proto byla téměř od podlahy po strop hustě zaplněna plastikami a obrazy pocházejícími 
z převodů od Českého muzea výtvarných umění a městských institucí. Zajímavým poznatkem z této doby bylo, 
že veřejnost navštěvovala raději výstavy soudobého umění v Šímově síni muzea než tuto expozici poměrně tra-
diční tvorby. Proto byla po několika letech instalace „kabinetu umění“ v této podobě zrušena a nahradila ji stálá 
expozice „Kresba a grafika osobností českého umění 20. století“. Sbírkový fond prací na papíře, jehož základ 
tvořil rozsáhlý dar pana Doc. Jiřího Šetlíka, zažíval tehdy silný rozvoj díky darům žijících autorů a bylo vhodné 
uvažovat o rozšíření instalace. K tomu mohlo dojít po přestěhování expozice do 1. patra, do míst bývalé muzejní 
učebny. Z kabinetu se stal „kabinet fotografie“, aby střídavými výstavami soudobé tvorby doplňoval nově vzniklou 
stálou expozici fotografie v sousedství. 

K trvalé instalaci fotografické sbírky přikročilo muzeum ve chvíli jejího velkého rozvoje, k němuž došlo po dvou 
rozsáhlých výstavách osobností této tvůrčí oblasti ve druhé polovině 90. let 20. století. Zásadním motivem k vy-
tvoření stálé expozice fotografie byly také nekonečné diskuse v českém prostoru, zaměřené na vznik muzea nebo 
alespoň domu fotografie. Bylo potřebné ukázat, že je tato myšlenka v českých podmínkách realizovatelná pro 
většinu sbírkotvorných institucí. Vznikla tak první stálá expozice historie české a slovenské fotografie v českých 
zemích, která i po následném vzniku trvalé instalace tohoto média v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu si 
udržela prioritu největšího rozsahu. To přirozeně nic nemění na skutečnosti úctyhodné velikosti a kvality samotné 
fotografické sbírky UPM.  

Následoval vznik expozic grafického designu a soudobé české plastiky. Na chodbách muzea byly instalovány 
reprodukce českých grafických značek, symbolů a logotypů 20. století a také zmenšené reprodukce českých 
plakátů této epochy. Vznik stálé expozice plastiky byl umožněn dokončením rekonstrukce dvorku muzea a také 
tím, že se rozvoj našeho ústavu rozhodli svými dary soch podpořit Miloslav Chlupáč, Olbram Zoubek, Zdeněk 
Hůla a Antonín Kašpar. K nim se pak ochotně připojily dlouhodobé zápůjčky dalších osobností.  

Datum vzniku další stálé expozice nacházející se ve dvou síních na přízemí při vstupu do budovy se již váže 
k novému století. Přesto, že její název zní „Česká malba dnes“, jde o smíšenou instalaci, kde nalezneme také 
fotografii, plastiku a objekty konceptuálního charakteru. Jde o zjednodušený předobraz budoucí stálé expozice 
Muzea umění a designu Benešov, ve které budou jednotlivé druhy volné a užité tvorby integrovány. Musí být 
k tomu však nejprve vytvořeny podmínky doplněním muzejní sbírky. To je ale tak náročný úkol, že s realizací 
expozice integrující všechny druhy tvorby lze počítat ve vzdálenější budoucnosti. Vzhledem k zaměření muzea je 
ale předpoklad, že některé specializované stálé expozice, zejména fotografie a grafického designu, zůstanou i 
potom zachovány.  

Nejnovější ze stálých expozic muzea představuje naši sbírku designu. Zpočátku byl tento obor prezentován spo-
lečně 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. Nedostatečné odvhlčení prostoru však vedlo po několika letech 
k uzavření expozice a pokračování rekonstrukčních prací, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2012.  

Muzeum vždy považovalo za svou povinnost seznamovat veřejnost formou trvalé instalace také s tvorbou regionu 
Benešovska. Protože však prostory ve vlastní budově jsou velmi skromné, dochází průběžně k pronajímání místa 
v dalších objektech města nebo také k bezplatné spolupráci s jinými institucemi. Expozice „Umění Benešovska 
20. století“ tak byla v 90. letech instalována v piaristické koleji, kterou tehdy využíval okresní úřad. Po jeho zruše-
ní plnila jistou dobu úkol seznamovat návštěvníky s uměním regionu malé expozice Muzea Podblanicka, které má 
v naší budově pronajato jedno podlaží. V současnosti je již zrušena a naše muzeum počítá s jejím obnovením 
v rozsáhlejší podobě opět v piaristické koleji. Tam by také měla být nově instalována tzv. „Šetlíkova kolekce“. 
Realizace této expozice je nejen morální povinností obdarovaného při zisku tak mimořádně hodnotného daru, ale 
také zajímavou ukázkou dobově a osobnostně podmíněného souboru. Do třetice se v piaristické koleji počítá také 
s instalací trvalé výstavy věnované slavnému benešovskému rodáku, architektu Otakaru Novotnému. I tento pro-
jekt spadá do oblasti morálních povinností, kdy rodiště tak vyjadřují vděk svým slavným rodákům a současně 
jejich atraktivními jmény dokáží připoutat pozornost v rámci cestovního ruchu. Také expozice z díla Otakara No-
votného je iniciována nabídkou darů a zápůjček žijících potomků této slavné osobnosti. 

Ke stálým expozicím řadíme také instalace interaktivních didaktických objektů sloužících k poznání základních 
zákonitostí umění a vizuální komunikace. V muzeu existovaly od jeho založení, zpočátku v méně rozsáhlé podo-
bě coby součást učeben – médiaték, později v samostatných prostorách. Dnes máme didaktické expozice „Labo-
ratoř barev a tvarů“, „Vizuální gramotnost“, „Ergonomie“, „Grafický design“ a připravujeme „Fotografii“. 
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EXPOZICE ČESKÁ MALBA DNES 

Expozice nabízí zájemcům o tradiční výtvarný obor stručnou informaci o vybraných soudobých stylech, tvůrčích 
filosofiích a osobnostech všech generací autorů české malby přelomu 20. a 21. století. Je doplněna také fotogra-
fií, drobnou plastikou a konceptuálními objekty. Nachází se ve dvou výstavních síních, prezentuje necelou třicítku 
prací pocházejících převážně z vlastní muzejní sbírky. Několik obrazů je zapůjčeno od autorů, tři díla pak z Gale-
rie Behémot. Z vystavených autorů lze namátkou uvést např. jména malířů Císařovského, Chlupáče, Kuriše, 
Lamra, Lomové, Mrázka a Mrázkové, Nikla, Ouhela, Ságlové, Střížka, Valtera, sochařky Janouškové či fotografa 
Pinkavy. 
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EXPOZICE KRESBY A GRAFIKY  OSOBNOSTÍ ČESKÉHO UMĚNÍ 20. STOLETÍ 

Expozice se snaží nabídnout návštěvníkům z regionu, zejména školním skupinám, přehled po tvorbě českých 
autorů nejen z oblasti kresby a grafiky, ale také podle možností práce na papíře od slavných malířů a sochařů. 
Muzeum umění založené v roce 1990 z finančních důvodů již těžko může shromáždit špičkovou moderní tvorbu 
ve sbírce malby a plastiky. Přesto by mělo dostát běžné povinnosti trvale nabídnout veřejnosti ke srovnání s ob-
sahem aktuálních výstav uznávané hodnoty posledního století. Je to možné právě jen prostřednictvím kresby a 
grafiky, kterou často vytvářejí i sochaři.  

 

Expozice je uvedena krátkou informací o osobnosti největšího donátora této části muzejní sbírky                          
– pana Doc. PhDr. Jiřího Šetlíka a pro navození úvah o časových a prostorových souvislostech tvorby              

také jednou grafikou významného autora české historie Václava Hollara a dvěma litografiemi                          
atraktivních osobností světové tvorby 20. století Pabla Picassa a Salvátora Dalího. 

 

Expozice je názorně doplněna ukázkou grafického lisu a dřevořezovými matricemi,                                          
návštěvníci také mohou listovat v encyklopedii seznamující s tvůrčími profily jednotlivých autorů. 
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Pro expozici nejsou k dispozici dostatečně velké výstavní prostory, proto je instalace provedena poměrně hustě    
a ve dvou řadách nad sebou, množství prací je pak umístěno v zásuvkovém samoobslužném systému. 

 

Z prezentovaných autorů v expozici pro příklad uvádíme: Baucha, Bílka, Borna, Boštíka, Braunerovou, Čapka,  
Davida, Istlera, Johna, Konůpka, Kotíka, Kupku, Ladu, Lhotáka, Muziku, Preissiga, Rabase, Reynka, Střížka, 
Sýkoru, Šalamouna, Šimona, Šimotovou, Šímu, Švabinského, Svolinského, Teigeho, Toyen, Týfu, Váchala, sest-
ry Válovy, Zoubka nebo Zrzavého. 
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EXPOZICE  ČESKÁ A SLOVENSKÁ FOTOGRAFIE 19. A 20. STOLETÍ 

Expozice představuje vývoj české a slovenské fotografické tvorby, neboť probíhal ve vzájemném ovlivnění. Jde o 
nejrozsáhlejší zveřejnění dokumentace historie oboru v českých zemích, které je atraktivní pro návštěvníky z celé 
republiky i zahraničí. Expozice je umístěna ve třech výstavních prostorách, jež však nemohou stačit obsáhlosti 
sbírky čítající mnoho set kusů fotografií. Stejně jako v případě kresby a grafiky je proto užita prostorově velmi 
úsporná metoda instalace včetně zásuvkových skříní. Oproti běžné praxi fotografických sbírek a jejich expozic 
nejsou zde shromažďovány a prezentovány jen fotochemické originály na neprůhledné podložce, resp. dnešní 
inkoustové či laserové (nesprávně „digitální“) tisky, ale všechny techniky, ve kterých byla fotografie od svého 
vynalezení zhotovována. Tuto zajímavost dokumentují v expozici speciální popisky, jež upozorní laiky na techno-
logické zvláštnosti. Vnímání jemných polotónů fotografie divákovi usnadňuje adjustace do černých paspart, která 
se vymyká formálnímu klišé světové galerijní praxe.  

První část expozice zahrnující 19. století je sestavena především z ukázek specifických dobových sdělovacích 
útvarů vázaných často na konkrétní techniky. Návštěvník zde nalezne např. portrétní vizitky, kabinetky nebo vlas-
tivědné stereofotografie, z historických technik pak daguerrotypii, ferrotypii nebo ušlechtilé tisky. Dvacáté století je 
pak prezentováno prostřednictvím osobností, z jejichž tvorby je vždy instalována dvojice fotografií. Zatímco podíl 
slovenských autorů není v expozici příliš rozsáhlý, v české tvorbě je zastoupen v podstatě každý, kdo v tuzemské 
fotografii 20. století zanechal výraznou stopu. Tvorbu závěru století a počátku nového, dvacátého prvního, která 
existuje převážně ve velkých formátech, expozice z prostorových důvodů nezachycuje. Jde již o období tzv. mutu-
jícího média, které bude v dalších letech prezentováno ve smíšených expozicích společně s malbou, plastikou a 
dalšími tvůrčími obory. 

Ze jmen prezentovaných osobností uveďme namátkou např. Bartuška, Beneš, Berka, Birgus, Bleyová, Blühová, 
Borovička, Brok, Bruner-Dvořák, Csáderová, David, Dias, Drtikol, Einhorn, Ehm, Fafek, Fárová, Fejfar, Fischer, 
Friedrich, Fuková, Funke, Gil, Grygar, Hackenschmied, Hák, Hájek, Hanke, Havránková, Hofman, Hochová, Ho-
lomíček, Honty, Hrubý, Hruška, Hucek, Hudeček, Huszár, Chochola, Jasanský, Jeníček, Jirásek, Jírů, Kállay, 
Kameník, Kolář, Kolár, Koudelka, Kramer, Krejčí, Krížik, Kuneš, Kyndrová, Langhans, Lauschmann, Loos, 
Ludwig, Lukas, Luskačová, Machotka, Malý, Marco, Marenčin, Martinček, Meluš, Moucha, Myška, Nebor, Novot-
ný, Orvan, Pálka, Paul, Plicka, Pohribný, Postupa, Prekop, Prošek, Raba, Rajzík, Rečo, Reich, Reichmann, Ro-
binsonová, Rössler, Sadovská, Ságl, Saudek, Schlemmer, Sikora, Sitenský, Sláviková, Slivka, Socháň, Sousedík, 
Stacho, Stanko, Stano, Stibor, Sudek, Surový, Svoboda, Šechtl, Šechtlová, Šimánek, Šimek, Šmok, Štecha, 
Štreit, Švolík, Tmej, Tomáš, Tomík, Vavrek, Vavroušek, Víšek, Vojtěchovský, Wiškovský, Zajíc, Zapletalová, 
Zinke, Židlický, Župník ad. 
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Zvláštní techniky jsou v expozici provázeny vysvětlujícími popisky v hnědé barvě.  

    

Expozice fotografie je věnována významnému českému teoretikovi umění a pedagogovi profesoru Jánu Šmokovi, 
který byl spolupracovníkem muzea. Součástí expozice je také elektronické muzeum fotografie,                            

jež začalo v 90. letech vznikat z iniciativy historika Pavla Scheuflera, současného člena muzejní rady. 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: STÁLÉ EXPOZICE 

 

 

 8 

EXPOZICE  MILOSLAV CHLUPÁČ A SOUDOBÁ ČESKÁ PLASTIKA 
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Instalace profesora Kurta Gebauera 

                  

Sochař, malíř a výtvarný publicista Miloslav Chlupáč je známým benešovským rodákem, jehož dílo vnímají 
s úctou i v zahraničí. Proto je mu symbolicky věnována expozice soudobé české plastiky, na jejímž vzniku má 
prvotní zásluhu historička umění, kurátorka Národní galerie v Praze paní PhDr. Magda Juříková. Koncipovala její 
první část nacházející se v otevřeném veřejném prostoru před budovou. Další rozvoj expozice na muzejním dvoře 
byl umožněn velkorysými dary umělců, doplněnými dalšími zápůjčkami. Několik drobných plastik je pak instalová-
no uvnitř muzejní budovy. Expozice dává zejména nezasvěceným návštěvníkům možnost rozhlédnout se po 
různorodém stylu a tvůrčí filosofii soudobých českých sochařů a srovnat si jejich kvalitní práci s lacinou líbivostí 
dekorace nemovitostí málo vzdělaných zbohatlíků nebo nezodpovědných veřejných objednávek populistických 
politiků. V instalaci na dvoře muzea dominuje objekt „Nové Twin Towers“, o kterém se zmiňuje kapitola „Projekty“, 
v pozadí ční gotické oblouky ruiny středověkého minoritského kláštera. 
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Jednotliví sochaři reagovali na prostor expozice buď již přímo tvorbou svého díla (Zdeněk Hůla: Brána – viz zde 
vpravo nahoře a Antonín Kašpar – foto dále) nebo volbou jeho umístění (Karel Nepraš: Velký a malý kráčející). 
Jasan Zoubek si takto zvolil malý samostatný dvoreček pro své objekty prvotně instalované na známé akci „Ma-
lostranské dvorky“ v Praze (viz zde vlevo nahoře). Do expozice se díky daru galeristy Černého dostal i design 
v podobě vývěsního štítu jeho slavné pražské Galerie MXM, navrženého Alešem Najbrtem (vedle něj vpravo dole 
pak barevný kovový objekt Aleše Lamra). 

 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: STÁLÉ EXPOZICE 

 

 

 11 

 

 

 

Zatímco pražské návštěvy s nadšením objevují v Benešově vývěsní štít dávno zrušené legendární Galerie MXM, 
Chlupáčova „Ležící“ klidně obhlíží svou expozici. 
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Organické tvary lze vnímat nejen v tvorbě absolventky VŠUP J. Moravcové z Benešovska,                                  
ale i v objektu Pavla Opočenského nazvaném „Hmota díry“. 

 

Kašparův „Stojan na upoutání tří vzducholodí“ instalovaný uprostřed ruchu náměstí                                           
před muzejní budovou nepřetržitě komunikuje s veřejností. 
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EXPOZICE UMĚNÍ BENEŠOVSKA 

Umění Benešovska, zejména z období 30. – 50. let 20. století tvořilo součást již první stálé expozice v Kabinetě 
umění našeho muzea v polovině 90. let. Nejrozsáhlejší instalaci tohoto typu jsme připravili ve druhé polovině 
devadesátých let v piaristické koleji, kde byli představeni i mnozí současní mladí autoři regionu. Následně převza-
lo informování o tvorbě Benešovska Muzeum Podblanicka formou komorní stálé expozice v naší budově. V jejím 
prostoru byly instalovány ukázky z díla již nežijících výtvarných umělců Benešovska 20. století: grafika Jana 
Hejtmánka (1914 Vídeň - 1990 Benešov), malířů Ladislava Šímy (1885 Praha - 1956 Benešov), Václava Pavlíka 
(1901 Černilov - 1966 Poříčí n. Sázavou), Vlaďka Antuška (1901 Benešov - 1968 Benešov), Vladimíra R. Scharfa 
(1917 Benešov - 1985 Benešov), Artuše Scheinera (1863 Benešov - 1938 Praha), Františka Holoubka (1879 
Benešov - 1934), Oty Bubeníčka (1871 Uhříněves - 1962 Mladá Vožice), Emila Artura Longena - Pittermana 
(1885 Pardubice - 1936 Benešov), sochaře Miloše Suchánka (nar. 1908 Benešov) a architekta Otakara Novotné-
ho (1880 Benešov - 1959 Praha). Autorkou expozice byla historička umění PhDr. Libuše Váňová. Po jejím zruše-
ní chystáme v roce 2012 v piaristické koleji stálou instalaci v aktualizované verzi obnovit. 

    

    

V expozici umění Benešovska upoutají také práce soudobých autorů. 

    

Je užitečné nabídnout návštěvníkům i pohledy do ateliérů umělců (fotograf Provazník, malíř Cidlinský). 
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EXPOZICE GRAFICKÉHO DESIGNU 

Trvalá prezentace grafického designu, který pro snadnost své akvizice tvoří největší část sbírkového fondu naše-
ho muzea, není z prostorových a technických důvodů jednoduchým problémem. Proto je realizovány 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 scho-
dišti 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 vytvoři-
li. 

 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: STÁLÉ EXPOZICE 

 

 

 15 

 

 

Při pohledu na produkci 70. a 80. let si lidé uvědomí, jak přínosný byl zákaz veřejného užití amatérské tvorby 
grafických značek, který nelze v nynějších podmínkách svobodného trhu uplatnit. Sítem kvality může být 
v demokratických poměrech pouze zákazník, proto musí být na jeho vzdělávání vynakládány z veřejných        

prostředků velké finanční prostředky. 
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Encyklopedická část je tvořena textovými a obrazovými medailonky osobností. 
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Součástí stálé expozice 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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EXPOZICE DESIGNU 

Sbírku designu tvoří několik 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 fotogra-
fiemi 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. Nedo-
konalé řešení klimatu v těchto prostorách si však v roce 2010 vynutilo dočasné uzavření expozice a pokračování 
technických úprav. Do nové instalace se počítá s rozšířením o 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 kli-
matem. Protože však design je svou formou i funkcí mezi širokou veřejností velmi populární, bude nezbytné na 
dalších expozicích pracovat. 
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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 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 pří-
stupna veřejnosti během roku vždy pouze v několikaměsíčních blocích. 
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DIDAKTICKÁ EXPOZICE LABORATOŘ BAREV A TVARŮ 

Základ této expozice byl vytvořen už v roce 1990 v tehdejší studovně. Didaktické interaktivní exponáty jsou od 
počátku existence muzea předmětem zvláštního výzkumného programu, který navazuje na evropské zkušenosti 
ze 70. a 80. let. Hlavním posláním objektů, které zprostředkovávají zkušenost se základními principy působení 
barev a tvarů, je pomoci divákovi překonat ostych před uměním, zapojit jej aktivně do jeho vnímání, skoncovat 
s mechanickým přejímáním odborných názorů na tvorbu. K největšímu rozvoji expozice (za sponzorské podpory 
Agrodatu Benešov) došlo při jejím přestěhování do zvláštní učebny po roce 2000. Originalitu koncepce ocenilo i 
edukační oddělení Národní galerie, které si interaktivní exponáty zapůjčilo na několik měsíců do Sbírky moderní-
ho a současného umění ve Veletržním paláci. Některé prvky jsou vytvořeny tak, že s nimi návštěvníci mohou 
pracovat i v běžných expozicích umění. 

Další rozvoj interaktivních exponátů vedl k vytvoření souborů přibližujících problematiku typografie a fotografová-
ní. Prvé, umístěné přímo v expozici grafického designu, nabízejí cvičnou práci s písmem a jeho kombinaci s ob-
razovým materiálem, druhé jsou základem budoucího prostoru, v němž bude veřejnosti k dispozici také cvičný 
fotoateliér a fotochemická laboratoř. 

 

Část expozice věnovaná barvám a jejich kombinaci. 
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Kombinace barev a jejich míchání pohybem rotačních kotoučů. 

 

Zrcadlový systém ukazující skladebný princip symetrie podle různých os. 

 

Se zrcadlem výšky lidské postavy lze zkoumat asymetrii obličeje i celého těla,                                                  
nebo vytvořit pocit člověka vznášejícího se několik centimetrů nad podlahou. 
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DIDAKTICKÁ EXPOZICE VIZUÁLNÍ GRAMOTNOST 

Na rozdíl od předchozích interaktivních exponátů zde jde o běžné názorné pomůcky z mimoumělecké vizuální 
komunikace. Ta se sice dotýká designérské tvorby grafiků, 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 Mezinárodního institutu informačního designu. Občas je 
tato expozice zapůjčena na různé akce do Prahy, ale jinak stále nemá jinde konkurenci, proto ji navštěvují zájem-
ci z celé republiky, velmi často s potřebou konzultovat nebo testovat své projekty nových systémů vizuální komu-
nikace. 

    

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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EXPOZICE O HISTORII BENEŠOVA 

Historií Benešovska se zabývá Muzeum Podblanicka se sídlem ve Vlašimi, které má v naší budově také své 
expozice věnované městu a okolí. Externí spolupracovníci našeho muzea se v minulosti podíleli na vzniku dvou 
tematických výstav, které se zabývaly podrobněji dvěma nejvýznamnějšími úseky dějin regionu. Tyto výstavy bylo 
užitečné zachovat ve formě stálých expozic. Jejich vznikem stoupla přitažlivost Benešova v rámci turistického 
ruchu. 

Pohlédneme-li zpětně do minulosti města Benešova, jeví se výrazně jako nejhodnotnější fenomén jeho vývoje 
duchovní, kulturní a vzdělávací působení mnišského řádu piaristů, jehož tradici od dob baroka můžeme sledovat 
až po dnešní dny. Před piaristy působil v Benešově řád minoritů. Z jejich kláštera se dochovala pouze troska 
presbitáře gotického chrámu. Kolej piaristů podle projektu slavného architekta Alliprandiho zůstala však ušetřena 
v celé své barokní kráse do dnešních dnů. Muzeum umění v Benešově připravilo počátkem devadesátých let 
výstavu, přednášku a publikaci, které se věnovaly působení tohoto vzdělávacího řádu ve městě. Expozice podníti-
la názor, že by nejvýznamnější část benešovské historie měla být trvale připomenuta přímo v prostorách barokní 
koleje. To se podařilo na počátku nového století nejprve v odlehlém křídle a později přímo ve vstupním komuni-
kačním prostoru historického areálu. Vznik expozice je hodnotným činem navazujícím na předchozí snahu o 
duchovní obnovu národa. 

Následník habsburského trůnu, František Ferdinand Rakouský z Este byl posledním šlechtickým majitelem bene-
šovského zámku Konopiště. V závěru 19. století jej zásadním způsobem přestavěl a upravil také jeho široké oko-
lí. Život samotného města ovlivnil přestěhováním pivovaru a dalších hospodářských provozů z podzámčí. Bene-
šovský pivovar dnes užívá značku Ferdinand. Následník trůnu byl nejen vášnivým lovcem, ale také sběratelem 
umění, proslulá je zejména jeho Svatojiřská kolekce, instalovaná v prostorách zámku. Následnictví habsburského 
trůnu, jež nakonec vzhledem k dalšímu politickému vývoji nebylo nikdy realizováno, František Ferdinand vážně 
ohrozil sňatkem s Žofií Chotkovou, která svým původem nemohla být životní partnerkou hlavy rakousko-uherské 
monarchie. Historii šlechtické rodiny připomíná expozice v čekárně nádražní budovy v Benešově. Sousedí s cí-
sařským salonkem, který užíval následník trůnu při svých cestách železnicí nebo při vítání významných hostů 
přijíždějících na zámek Konopiště.  Dnes je proto nejen salonek, ale celá budova nádraží kulturní památkou, která 
jako první upoutává turisty, přijíždějící vlaky i mezinárodními rychlíky na zámek Konopiště.  

Areál železniční stanice Benešov je atraktivní také stavbami vodárny a výtopny, kde má občanské sdružení Po-
sázavský pacifik deponovány historické železniční vozy a lokomotivy. V těsném sousedství je novorenesanční 
vila c. a k. poručíka Hellera, v níž plánuje Město Benešov zřídit muzejní expozice sbírek designu, které by dobře 
korespondovaly s dopravními exponáty. 

      


