BENEŠOVSKÁ
MUZEJNÍ NOC 2022
4. 6. 2022 13–22 hodin
Malé náměstí 74, Benešov
PROGRAM
Všechny vás srdečně zveme na tradiční Benešovskou muzejní noc, kterou společně pořádají
Muzeum umění a designu Benešov, p. o. a Muzeum Podblanicka, p. o. Těšit se můžete na několik
komentovaných prohlídek, tvůrčí dílny pro děti, SWAP (výměnu) pokojových květin a knih před
muzeem, divadelní představení ZUŠ Josefa Suka Benešov nebo na jazzový koncert. Po celou dobu
muzejní noci bude otevřena příjemná muzejní kavárna.

Muzeum umění a designu Benešov, p. o.
13:00–18:30

Swap před MUD: Vyměň kytku / Vyměň knihu

Od jedné hodiny odpolední až do půl sedmé si budete moci zdarma vyměnit své květiny s ostatními! Přijďte si pro nové
kousky do svých pokojů! Jak to celé funguje? Přinesete – odnesete. Nezáleží přitom, kolik kusů donesete: každý odřezek se počítá! A v podobném duchu bude probíhat swap knih. Jen u knih prosím odřezky neakceptujeme…

14:30–15:30

Komentovaná procházka po Karlově (sraz před MUD)

Procházka Karlovem nás zavede do nejstarší osídlené části Benešova, kde si povíme o zajímavých místech a o historii
města. A jaká místa v rámci procházky navštívíme spolu s kurátorkou Barborou Pavliš? Radnici – hotel Bellevue
Karlov – zvonici – minoritský klášter – kostel sv. Mikuláše – Villaniho park – židovský památník – židovský hřbitov –
park Klášterka.

14:30–17:00

Workshop s edukátory: Prorůstání rozkvetlým MUD (tvůrčí dílny pro děti)

Zatímco se rodiče mohou zúčastnit komentované procházky po Karlově, děti v naší dílně dostanou prostor pro jejich
kreativitu. V MUD bude přes den probíhat akce výměny rostlin (swap), na níž stylově navážeme i prostřednictvím našeho workshopu. Vytvoříme rostlinný svět, jímž prorůstá bezbřehá fantazie. Prorůstání květin věcmi, architekturou,
i návštěvníky. Rostlina jako ornament, ale také jako koncertní mistr široké škály barev.

16:00–17:15

Komentovaná procházka – veřejná plastika v Benešově (sraz před MUD)

Moderní dějiny města Benešova utvářely jeho veřejný prostor k spletitosti a vrstevnatosti. Pozdní normalizace
80. let zanechala v souvislosti s bytovou výstavbou v asanovaných územích, přiléhajících k historickému jádru,
poslední výraznou uměleckou vrstvu volných plastik. Po objektech v okolí Masarykova náměstí, Pražského sídliště,
ZŠ Dukelská a městského hřbitova provede a s dílem Lubomíra Růžičky, Václava Bejčka, Šárky Radové, Petra Roztočila
a Miloslava Chlupáče vás seznámí Kryštof Hejný, kurátor MUD.

17:30–18:30

Komentovaná prohlídka výstavy Josefíny Duškové „Otisk“ (sraz na recepci MUD)

Program komentovaných prohlídek doplní edukátoři MUD, s nimiž si projdeme výstavu Josefíny Duškové s názvem
Otisk. Na její tvorbě si ukážeme příklady poeticky laděné práce s odlitkem, kouzlo pigmentů a nestálých materiálů,
jakými jsou například vosk, molitan, vata, sádra, ale také třeba led. Zároveň vložíme její práci do kontextu dalších umělkyň, a to českých i zahraničních.

19:00–20:00

Koncert na dvorku MUD: Uthando

Název jazzového septetu Uthando v jazyce afrického národa Zulu znamená „láska“ či „milovat“. V loňském roce
Uthando zvítězilo v jedinečné soutěži Jazzfruit, která představuje nejenom ty nejlepší mladé talenty hrající tradiční
jazz, ale i takové projekty, které posouvají hranice tohoto žánru. Free-jazzové straight-ahead kompozice vznikají jako
autorské počiny i z dynamiky improvizace.

20:30–21:30

Koncert na dvorku MUD: Avokaduo

Skupina Avokaduo Anežky Matouškové (zpěv, kytara) a Kláry Pudlákové (kontrabas, zpěv) se uvedla debutovým albem Za kousek něhy (2019) labelu Polí5. Hudba balancuje na pomezí folku a jazzu s častými úkroky k latinské rytmice.
Samy říkají, že „vyrvaly srdce Zuzaně Navarový, obalily ho strunami a vytvořily nenápadný, intenzivní organismus
s vlastnostmi melancholického plamenometu.”
Za obě formace vystoupí Jan Pudlák (klavír), Klára Pudláková (kontrabas), Jan Michálek (saxofon), Jana Havláková
(housle), Anežka Matoušková (zpěv), Kateřina Vacková (zpěv), Jakub Švejnar (bicí).

Muzeum Podblanicka, p. o.
16:00–17:00

Komentovaná prohlídka výstavy „Benešov, the best of“ v Muzeu Podblanicka

Zásadní předměty ze sbírek Muzea Podblanicka přiblíží na výstavě fenomény z dějin města od 18. století až do masarykovské republiky. Ke klíčovým tak patří předměty z piaristické lékárny a z domácností měšťanů. Vazbu ke Konopišti
připomenou např. zámecké relikviáře a k Benešovu patří samozřejmě i „hrnek K. H. Máchy“. S občanským rozvojem
města souvisí prapor národní gardy (1848) a také pozdější osobnosti, jako dr. Emanuel Engel, který byl benešovským
lékařem a zemským i říšským poslancem. Téměř po sto letech budou vystaveny např. karikatury postav města z 1. čtvrtiny 20. století od malíře Františka Holoubka a z meziválečných let bude zdůrazněna např. vazba dr. Františka Veselého k T. G. Masarykovi, ale i osobnost Josefa Suka.

17:30–17:45

Divadelní představení ZUŠ Josefa Suka Benešov

Představení s názvem Sherlock Holmes a případ opožděného Titaniku se odehraje v expozici Historie města Benešova v 1. patře.

17:45–18:00

Ukázky projektů tvorby starších žáků ZUŠ Josefa Suka Benešov

(expozice Historie města Benešova v 1. patře)

19:00–20:00

Komentovaná prohlídka výstavy „Benešov, the best of“ v Muzeu Podblanicka

Expozice a výstavy MUD i Muzea Podblanicka, p. o. budou přístupné zájemcům do 22:00.

