
  11/1/18:30

MUD / Šímova síň
Vernisáž výstavy PAVEL SEQUENS / Ludus continuat
Srdečně zveme na vernisáž výstavy malíře Pavla Sequense. 
Pavel Sequens se v Benešověpředstavil již několikrát, a to jak 
na tradiční kolektivní výstavě Salon výtvarníků Benešovska, tak 
samostatně v Městské výstavní síni. V létě založil spolu s dalšími 
umělci umělecký spolek UMBRA, který podporuje tvorbu 
podobně smýšlejících umělců. Na aktuální výstavě představuje 
Sequens svá nová díla pod názvem Ludus continuat – hra 
pokračuje. Název odkazuje na jeho poslední výstavu Nekonečná 
hra v Týnci nad Sázavou. Nejde však jen o mechanické 
pokračování. Sequens se jako autor neustále vyvíjí, hledá nové 
zdroje inspirace a inovativní způsoby, jak na plátně zobrazit svou 
bohatou imaginaci.

  15/1/16:00

MUD
Komentovaná prohlídka výstavy HOMO TEMPUS / BARBAR
Komentovaná prohlídka výstavy HOMO TEMPUS s kurátorkou 
výstavy Alenou Ochepovsky a malířkou Barborou Kysilkovou.

  22/1/10:00–15:00

MUD / lektorská dílna
Výtvarná dílna pro děti
Ornament
Přihlašte své děti na výtvarnou dílnu, která se vztahuje 
k aktuální výstavě Barbory Kysilkové, tvořící pod jménem Barbar. 
Nejprve si celou výstavu projdeme a povíme si více o malířce 
a jejím umění. Poté budeme na výstavě společně hledat opakující 
se prvky a ornamenty. Následně si navrhneme vlastní motiv 
a vyryjeme ho do linorytu, kterým budeme tisknout na látku. 
Tou může být tričko, plátěná taška apod.
Dílna pro děti: 10–15 let
Cena: 250 Kč
Oběd, materiál a pomůcky jsou v ceně.
Kapacita omezena pro 14 dětí, doporučujeme se přihlásit předem 
na telefonním čísle 722 952 807 nebo na 
vlckova@mudbenesov.cz.

  25/1/17:30

MUD
Komentovaná prohlídka výstavy PAVEL SEQUENS / Ludus 
continuat
Komentovaná prohlídka výstavy Pavla Sequense s kurátorkou 
výstavy Barborou Pavliš a malířem Pavlam Sequensem. Od 17:30 
v prvním patře MUD v Šímově síni.

  6/2/10:00–15:00

MUD / lektorská dílna
Výtvarná dílna pro děti
Ornament
Přihlašte své děti na výtvarnou dílnu, která se vztahuje 
k aktuální výstavě Barbory Kysilkové, tvořící pod jménem Barbar. 
Nejprve si celou výstavu projdeme a povíme si více o malířce 
a jejím umění. Poté budeme na výstavě společně hledat opakující 
se prvky a ornamenty.
Následně budeme zkoumat, jakou stopu na papíře zanechávají 
přírodní materiály technikou monotisku.
Dílna pro děti: 5–9 let
Cena: 250 Kč
Oběd, materiál a pomůcky jsou v ceně.
Kapacita omezena pro 14 dětí, doporučujeme se přihlásit předem 
na telefonním čísle 722 952 807 nebo na 
vlckova@mudbenesov.cz.

  9/2/18:00

MUD / Šímova síň
Cestovatelská přednáška z cyklu Rytmus na cestách David 
Švejnoha a Tanzánie
Cestovatel, průvodce, fotograf a propagátor hmyzí kuchyně 
David Švejnoha. V rámci svých cest se soustřeďuje na mapování 
přírodních národů a věnuje se autentickému kmenovému
umění. Do MUD přijede představit Tanzanii, zemi plnou 
překvapení. Přijďte si prohlédnout úžasné fotografie z divočiny 
na nekonečných pláních NP Serengeti, velkou migraci zvířat 
u jezera Ndutu, kráter NgoroNgoro a nádhernou přírodu plnou 
baobabů. Uvidíte slony, kočkovité šelmy i trek kolem kráteru 
Empakai. Seznámíte se s masajskou kulturou v té nejsurovější 
podobě. Ochutnáte kravskou krev s mlékem? Vyrazíte na lov 
s lovci kmene Hadzabe a poznáte kovářské umění kmene Datoga.
Přednáška je součástí cyklu „Rytmus na cestách“. Akce je 
benefiční a její výtěžek jde na podporu lidí se zdravotním 
postižením.
Organizátorem je Rytmus Střední Čechy.
Vstupné: dobrovolné. Počet míst je omezen. Rezervaci místa si 
zajistíte na pokladně MUD nebo portále goout.cz.

  12/2/19:00

MUD / Šímova síň
Slam poetry
Přijďte na směs stand up humoru, filosofie, performativy, emocí, 
ale především poezie. Kořeny slam poetry sahají do USA, odkud 
se postupem času rozšířila do celého světa. Jeden po druhém 
budou mistři slova bojovat o vítězství v nervy drásajícím 
klání. Nechte se rozesmát, uhranout, rozplakat či dojmout, 
nebo přijďte vystupující vypískat. Vítěz může být jen jeden. 
A rozhodne o něm porota složená z Vás, diváků!
Vystoupí: Anatol Svahilec, Honza Dibitanzl, Thea, Sudet
Vstupné: 100 Kč, vstupenky zakoupíte na pokladně MUD nebo 
portále goout.cz.

  13/2/16:00

MUD
Poslední komentovaná prohlídka výstavy HOMO TEMPUS / 
BARBAR
Poslední komentovaná prohlídka výstavy HOMO TEMPUS 
s kurátorkou výstavy Alenou Ochepovsky a malířkou Barborou 
Barbar Kysilkovou je zároveň i dernisáží celé výstavy. Malířka 
tvořící pod jménem Barbar žila v Praze, Oxfordu, Berlíně a Oslu. 
Nyní žije s přítelem na samotě ve švédských lesích. Výstava 
Homo tempus je zatím největší výstavou jejích děl. Barbar se 
věnuje realistickému – někdy až hyperrealistickému – zobrazení 
skutečnosti a figurální malbě.

  19/2/17:00

MUD / Šímova síň
Vernisáž výstavy Salon umělců Benešovska 2022 a Umělci 
Benešovska ze sbírek MUD
Srdečně zveme všechny na vernisáž výstav Salon umělců 
Benešovska 2022 a Umělci Benešovska ze sbírek MUD. Cílem již 
tradičního salonu je představit regionální tvorbu v co nejširším 
spektru – od malby, přes grafiku až po fotografii či architekturu. 
Nově v přízemních zrekonstruovaných prostorách Muzea 
umění a designu se představí výtvarníci Benešovska a jejich 
aktuální práce. Do Šímovy síně se potom můžete těšit na díla 
benešovských rodáků, která má MUD ve sbírkách.
Vstup: Zdarma.

LEDEN A ÚNOR 
2022



  20/2/14:00

MUD / Šímova síň
Komentovaná prohlídka výstavy Salon umělců Benešovska 
2022
Komentovaná prohlídka výstav Salon benešovských umělců 2022 
a Umělci Benešovska ze sbírek MUD s kurátorkou Barborou 
Pavliš. Od 14:00 v přízemních sálech MUD a prvním patře 
v Šímově síni.

  26/2/10:00–15:00

MUD / lektorská dílna
Výtvarná dílna pro děti
Ztracený deník profesora z Essexu
Tento deník, ve kterém profesor věrně popsal a zdokumentoval 
zvířenu na neprobádaném ostrově v Indickém oceánu, se 
mnoho let pokládal za nenávratně ztracený. Nyní byl objeven, 
ale zachovaly se pouze jeho podrobné zápisky o podobě zvířat. 
Fotografie a kresby zmizely! Přečteme si profesorovy poznámky 
a pokusíme se podivuhodnou zvířenu záhadného ostrova 
zrekonstruovat.
Dílna pro děti: 6–12 let
Cena: 250 Kč
Oběd, materiál a pomůcky jsou v ceně.
Kapacita omezena pro 14 dětí, doporučujeme se přihlásit předem 
na telefonním čísle 722 952 807 nebo na 
vlckova@mudbenesov.cz.

MUD

  11/11/2021–13/2/2022

HOMO TEMPUS/BARBAR
Přízemní sály MUD
Kurátorka výstavy: Alena Ochepovsky
Barbora Kysilková tvořící pod jménem Barbar žila v Praze, 
Oxfordu, Berlíně a Oslu. Nyní žije s přítelem na samotě ve 
švédských lesích. Výstava Homo tempus je zatím největší 
výstavou jejích děl. Barbar se věnuje realistickému – někdy až 
hyperrealistickému – zobrazení skutečnosti a figurální malbě. 
Poslední rok objíždí filmové festivaly s dokumentem Malířka 
a zloděj režiséra Benjamina Reeho, který vyhrává jednu cenu 
za druhou. Film pojednává o krádeži jejích dvou obrazů a o tom, 
co následovalo, když se zloděje rozhodla konfrontovat. Ve svých 
malbách ukazuje divákům často reálné postavy, které staví 
do vypjatých emocionálních situací a rozehrává s nimi příběhy 
vypovídající o životě, smrti i smíření. Jejím cílem není šokovat, 
ale představit život ve všech jeho podobách – realisticky 
a bez příkras. Nejde jen o surové zobrazení smrti, ale i o intimní 
okamžiky či chvíle silného emocionálního vypětí.

  12/1–13/2

PAVEL SEQUENS / Ludus continuat
Šímova síň (1. patro MUD)
Kurátorka výstavy: Barbora Pavliš
Na aktuální výstavě představuje Sequens svá nová díla pod 
názvem Ludus continuat – hra pokračuje. Název odkazuje na 
jeho poslední výstavu Nekonečná hra v Týnci nad Sázavou. 
Nejde však jen o mechanické pokračování. Sequens se jako autor 
neustále vyvíjí, hledá nové zdroje inspirace a inovativní způsoby, 
jak na plátně zobrazit svou bohatou imaginaci.
Obrazy Pavla Sequense zachycují realisticky ztvárněné lidské 
figury s výraznými surreálními motivy. Charakteristickým rysem 
je zakrytí očí, ať již předmětem nebo skrze malbu či kompozici. 
Podle slov autora oči prozrazují příliš mnoho a jejich zakrytím 
dává divákovi širší možnost interpretace. Zobrazené postavy 
se často rozplývají v malbě, prolínají se s pozadím i se snovou 
realitou plátna. V Sequensových obrazech se často objevují 
odkazy na vnitřní svět postav a snahu autora pohlédnout skrz 
realitu na to, co je opravdu podstatné.

  20/2–24/4

Salon umělců Benešovska 2022 
Přízemní sály MUD
Kurátorka výstavy: Barbora Pavliš
Po více než dvou letech představí MUD opět přehlídku 
regionálního umění. Letošní výstava se zaměřuje na pestrost. 
Objeví se tak opravdu široká paleta uměleckých přístupů a to 
jak z oblasti volného umění, tak z oblasti designu. Na výstavě 
se představí více než 25 amatérských i profesionálních umělců. 
Návštěvníci se mohou těšit na oblíbenou krajinomlabu, ilustraci, 
komix, videoart, autorský šperk, abstraktní i figurální sochy nebo 
různé druhy fotografie od umělecké, přes analogovou.

  20/2–24/4

Umělci Benešovska ze sbírek MUD
Šímova síň (1. patro MUD)
Kurátorka výstavy: Barbora Pavliš
Výstava v Šímově síni doplňuje hlavní výstavu ve spodních sálech. 
Výstava představí výběr benešovských umělců ze sbírek MUD. 
Chybět nemůže Vladimír Cidlinský, Václav Pavlík nebo Vladimír 
Antušek.

MVS

  27/11/2021

Architektura Benešova
Dlouhodobá expozice o architektuře města Benešov 
v prostorách Městské výstavní síně. Výstava volně navazuje na 
výstavní projekt DŮM X MUD a na knihu Vrstvy města. V rámci
otevření výstavy a křtu knihy Vrstvy města se můžete těšit na 
bohatý doprovodný program.

Malé náměstí 74
256 01 Benešov

úterý – neděle
10:00–18:00
pondělí zavřeno

Malé náměstí 1700
256 01 Benešov

úterý – pátek
8:00–18:00
sobota 8:00–12:00

mudbenesov.cz
Facebook: Muzeum umění a designu Benešov
Instagram: mudbenesov, #mudbenesov
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