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O MUZEU
Název organizace: Muzeum um'ní a designu 
Bene&ov, p%ísp'vková organizace
Sídlo organizace: Malé nám'stí 74, 256 01 
Bene&ov
Identifika$ní $íslo: 71294678
Tel.: 317(729(113
E-mail: skvorova@mudbenesov.cz
Web: www.mudbenesov.cz

6



Muzeum um'ní a designu sídlí v secesním dom', 
kter# byl postaven v(letech 1904–1905 
Okresní hospodá%skou zálo)nou podle 
architektonického návrhu bene&ovského 
stavitele a projektanta Marcela Dusila 
a p*vodn' slou)il k(jejím ú$el*m. Po vále$n#ch 
letech v(dom' sídlila celá %ada kulturních 
institucí. V(osmdesát#ch letech minulého 
století d*m pro&el rekonstrukcí a na po$átku 
devadesát#ch let zde otev%elo své expozice 
okresní Muzeum Podblanicka a vzniklo také 
Muzeum um'ní a designu, jeho) z%izovatelem 
je m'sto Bene&ov. V(objektu má sídlo také 
v#tvarn# obor Základní um'lecké &koly 
Josefa(Suka.

V(pr*b'hu roku 2018(muzeum pro&lo 
rekonstrukcí prostor v(p%ízemí budovy 
ve spolupráci s(architektonick#m ateliérem 
Marcely Steinbachové. V#sledkem jsou nov' 
zp%ístupn'né v#stavní plochy propojené 
stávajícími pr*chody. Recepce je umíst'na 
v(zádve%í budovy a navazuje na ni $ítárna, 
ze které je nov' otev%en vstup do venkovních 
prostor muzejního dvorku s(komorní expozicí 
plastiky.

MUD od svého znovuotev%ení v(zá%í 2018 
zm'nilo koncepci v#stavní, sbírkotvorné 
i eduka$ní $innosti. Toto se v(pr*b'hu dal&ích 
let odrá)í ve vzr*stajícím po$tu náv&t'vník* 
v#stavních i doprovodn#ch program* a zájmem 
o $innost MUD ze strany &iroké ve%ejnosti. 
Muzeum um'ní a designu se stalo jedním z(míst, 
kv*li kter#m p%ijí)d'jí do Bene&ova turisté.

Základní $inností MUD je poskytnou &iroké 
ve%ejnosti kulturní a vzd'lávací program, kter# 
svou úrovní p%ispívá k(rozvoji spole$nosti. Toto 
uskute$+uje prost%ednictvím zmi+ované 
v#stavní $innosti, doprovodn#ch program* 
a eduka$ní $innosti. Jedním z(pilí%* vzd'lávací 
instituce je její sbírkotvorná $innost a pé$e 
o sbírku. S(tím souvisí také p%edávání 
odborn#ch poznatk* t#kajících se sbírkov#ch 
p%edm't* nebo správná pé$e o exponáty 
a jejich ulo)ení v(depozitá%ích. T%etí d*le)itou 
oblastí je provozní a ekonomická $innosti 
instituce, která zaji&,uje správu budov a její 
ka)dodenní provoz.

V(roce 2019 jsme uskute$nili 29 v#stavních 
projekt*, 57 doprovodn#ch program*, edukace 
pro v&echny stupn' &kol, víkendové dílny a letní 
p%ím'stsk# tábor. Nejd*le)it'j&ím projektem 
roku byl v#stavní projekt KRAJINOW, kter# 
zahrnoval dv' samostatné a dv' skupinové 
v#stavy a vzbudil zna$nou mediální pozornost. 
V(roce 2019 se nám se poda%ilo získat granty 
od Ministerstva kultury na v#stavní $innost, 
vybavení depozitá%* a digitalizaci sbírky. 
V#stavy a akce MUD nav&tívilo 12(388 
náv&t'vník*.
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Kamila -enatá / U stolu
30/11/2018—17/2/2019, 
vernisá) 29/11/2018/18h
Autorská instalace
první v#stavní sál
kurátorka: Alena Ochepovsky

Kamila !enatá pou"ila motiv stolu ve sv#ch 
dvou instalacích. (Ve$e%e v&Pevnosti Terezín, 
!ensk# dv'r, audioinstalace, 2013, (ed# pokoj, 
!ensk# dv'r, DOX, 2013). V&Terezín) motiv 
stolu a autentické zvuky, které byly nahrány 
kdysi dávno p%i rodinné ve$e%i, zapl*ují 
prázdn# prostor cely v)zení a evokují 
nep%ítomnost t)ch, kte%í ode+li. Rovn)" i&prach 
v&(edém pokoji v&DOXu, kter# p%ikryl cel# 
interiér a vytvo%il nedot$enou vrstvu 
i&na prost%eném stole, zastavil $as uprost%ed 
rozehraného d)je. Site-specific instalace 
U&stolu v&Muzeu um)ní a designu v&Bene+ov) 
pou"ívá symbol stolu, místa setkávání, rodinné 
pospolitosti, sdílení a spole$ného jídla. 
Tentokrát „vyprázdn)nost“ nevyv)rá z&událostí 
ve vn)j+ím sv)t), ale z&psychick#ch realit 
spolusedících, kte%í jsou sami nev)dom#mi 
aktéry odd)lenosti a opu+t)nosti.

.etlík pro MUD*
19/9/2018—3/3/2019, 
vernisá) 18/9/2018/17h
druh# a) t%etí v#stavní sál
kurátorka: Lenka .kvorová

Kolekce tém)% +esti desítek v#tvarn#ch d)l, 
které shromá"dil historik um)ní a sb)ratel Ji%í 
(etlík, je unikátní sbírkou reflektující fenomén 
sb)ratelství. Její koncepce je zalo"ena 
na vztahu Ji%ího (etlíka k jednotliv#m autor'm, 
na pozadí v#voje v#tvarného um)ní 
a spole$ensko-politického d)ní ve druhé 
polovin) 20. století.
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Karel Nepra& / Egypt—Giacometti—Nepra&
22/5—1/9/2019, vernisá) 21/5/2019/18h
první v#stavní sál
kurátorka: Alena Ochepovsky 

Nepra+ pat%il k&pr'kopník'm $eského 
moderního um)ní a byl jedním 
z&nejv#znamn)j+ích $esk#ch um)lc' druhé 
poloviny 20.&století. Od konce kv)tna bude 
k&vid)ní i&dal+í Nepra+ovo dílo souso+í T%i figury, 
které vzniklo v&roce 1999&na symposiu v&Greizu.

Jaroslav S*ra / Hudba z plakátu
22/5—1/9/2019, vernisá) 21/5/2019/18h
pát# v#stavní sál
kurátorka: Markéta Hornerová

Jaroslav S'ra (1929–2011) byl malí%, grafik 
a v#znamnou $ást jeho tvorby p%edstavuje 
také u"itá grafika. Navrhl velké mno"ství knih 
a plakát', zna$ek, symbol' a logotyp'. V#stava 
je zam)%ena na plakátovou tvorbu pro hudební 
festivaly, koncerty a opery v&období 60.–80. let. 
P%edkládá r'zné varianty v#tvarného ztvárn)ní 
hudby osobit#m grafick#m projevem.

MUD* pro .etlíka / O UB 12
15/3—1/9/2019, vernisá) 14/3/2019/18h
druh# a) t%etí v#stavní sál
kurátorka: Lenka .kvorová

Projekt, kter# p%irozen) navazuje na v#stavu 
(etlík pro MUD. Tentokrát jsou st)"ejním 
tématem exponáty zapuj$ené ze soukromé 
sbírky Ji%ího (etlíka, dopln)né o&zápuj$ky 
z&jin#ch institucí a od soukrom#ch 
sb)ratel'. V#stava p%edstavuje tvorbu $len' 
skupiny UB12, ve které Ji%í (etlík mnoho let 
p'sobil jako teoretik um)ní. K&videní jsou díla 
Adrieny (imotové, Ji%ího Johna, V)ry 
a Vladimíra Janou+kov#ch nebo Stanislava 
Kolíbala.
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Ji%í Voves / Vrstvy zapomn'ní II. 
15/3—12/5/2019, vernisá) 14/3/2019/18h
pát# v#stavní sál
kurátorka: Markéta Hornerová

Ji%í Voves (1945) se více jak 30&let ve své 
tvorb) dot#ká a zab#vá tématem pam)ti. 
Na samém za$átku&– na p%elomu 70.&a 80.&let 
minulého století&– to byly st'l, "idle $i opu+t)né 
domy, které se mu staly záminkou pro zkoumání 
a hledání lidsk#ch pam)tí a které podle n)j jako 
prvky prost%edí domova p%iná+ejí sv)dectví 
o&lidské p%ítomnosti nebo nep%ítomnosti.

Veronika .rek Bromová / Skenyreality
28/2—12/5/2019, vernisá) 27/2/2019/18h
první v#stavní sál
kurátorka: Alena Ochepovsky 

Realita nashromá"d)ná v&na+ich externích 
digitálních srdcích mobil'. Posouvá se, trhá, 
t%í+tí, deformuje a komprimuje, otevírá na+e 
vnímání ke sdílení, ale i&mo"nému zneu"ití. 
Digitální obrazy snímané panoramatick#m 
modem mobilu, nevnímá autorka jako fotku, 
ale jako sken povrchu reality, zem) -Zem), její 
svébytn# otisk. Otisk jejího povrchu&– k'"e 
Zem), porovnává s&otiskem k'"e&– povrchu t)la 
lidského.

Miloslav Chlupá$ / 1920 - 2008
30/11/2018—3/3/2019, vernisá) 
29/11/2018/18h
pát# v#stavní sál
kurátorka: Markéta Hornerová

Miloslav Chlupá$ (1920&– 2008) byl v#znamn#m 
$eskoslovensk#m socha%em. Od malby 
a drobn)j+ích plastik se propracoval a" 
k&monumentálním díl'm. V#stava prezentuje 
$ást tvorby tohoto v#znamného Bene+ovského 
rodáka. Ve sbírkách $esk#ch galerií se nalézá 
jen minimum jeho d)l. Je to dáno zcela jist) 
rozm)ry a tím, "e v)t+ina jeho d)l je pevn) 
spjata s&místem svého umíst)ní, nebo je dokonce 
p%ímo sou$ástí architektury. Zárove* byl 
podobn) jako mnoho um)lc' jeho generace 
vnímán jako samorost, kter# se nedá jen tak 
za%adit do p%íb)hu d)jin $eského&um)ní.
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KRAJINOW / Kolektivní v#stava
19/9—20/1/2020, vernisá) 18/9/2019/18h
druh# a) pát# v#stavní sál
kurátorkay: Barbora Ficková, Alena 
Ochepovsky

Hlavní kurátorsk# projekt Aleny Bartkové 
a Barbory Fickové KRAJINOW je umíst)n 
poslední doby – razantn) p%ehodnocují. 
Ve $ty%ech hlavních sálech MUD se v#stava 
rozd)luje na n)kolik tematick#ch okruh' – 
krajina duchovní, dramatická, divoká, krajina 
mého srdce a dal+í. Ke ka"dému tématu jsou 
vybrána díla jak ze sbírek MUD, tak ze záp'j$ek 
sp%átelen#ch institucí.do hlavního sálu Muzea 
um)ní a designu. Názory star+í generace se zde 
potkávají s pohledem nejmlad+ích um)lc', kte%í 
sv'j vztah ke krajin) – obzvlá+t) vzhledem 
k situaci poslední doby – razantn) 
p%ehodnocují. Ve $ty%ech hlavních sálech MUD 
se v#stava rozd)luje na n)kolik tematick#ch 
okruh' – krajina duchovní, dramatická, divoká, 
krajina mého srdce a dal+í. Ke ka"dému 
tématu jsou vybrána díla jak ze sbírek MUD, 
tak ze záp'j$ek sp%átelen#ch institucí.

Patrik Hábl / Vyho%elá zem'
19/9—20/1/2020, vernisá) 18/9/2019/18h
první v#stavní sál
kurátorka: Alena Ochepovsky

Lidstvo se po desetiletích klidného období ocitá 
na k%i"ovatce, kdy dochází k „bodu zvratu“, jak 
ji nazval Hans Joachim Schellnhuber. ,lov)k 
– zranitelná bytost na Zemi a stejn) tak stále 
k%eh$í p%íroda, kterou ovliv*ujeme. Instalace 
nastavuje zrcadlo nejen dne+ní globální 
klimatické prom)n), ale také geopolitické 
situaci, migraci i samotnému divákovi. Hábl 
v#stavou klade otázky t#kající se pomíjivosti. 
Co zbude za n)kolik staletí nejen z nás, na+í 
krajiny, na+ich "ivot', ale i z na+eho kulturního 
d)dictví?

12



V!STAVNÍ 
"INNOST

suterén (sklep)

14



Patrik Pro&ko / Prorost
19/9—31/5/2020, vernisá) 18/9/2019/18h
kurátorka: Alena Ochepovsky

Sv)t je obsáhl# pojem. Navykli jsme si tak 
naz#vat okolní realitu v její úplnosti, 
ale dá se vztáhnout i na jednotlivé slo"ky 
a" do úrovn) mikrosv)ta domu, zahrady nebo 
pracovního stolu. Ka"dá taková oblast je pak 
z logiky v)ci v'$i svému okolí vymezena 
hranicemi. Ty mohou mít r'znou podobu. M'"e 
jít o ze- stejn) tak jako o prostor dan# 
pohledem $i mentální úvahou.Galerie 
a v#stavní prostor, v n)m" se v#stava koná, 
je jen ur$it#m p%etavením okolní hmotné reality 
do samostatného sv)ta, kter# je ale prom)nn#. 
Je to prom)na krajiny na n)kolika úrovních – 
materiální, energetické, sociální, ale také 
kreativní a mentální. V#stavy je zalo"en 
na propojování a vrstvení t)chto prom)n 
formou site specific intervence v celém 
prostoru sklepa.

Viktória "ernegová a Olga Sosnowska / 
Regulace blízkosti 
28/2—31/7/2019, vernisá) 27/2/2019/18h
kurátorka: Klára Vetterová

Multimediální v#stava sledující ambivalentní 
vztah matky a dcery. Um)lkyn) otevírají otázky, 
které p%ekra$ují komfortní zónu. P%es anal#zy 
nejen vlastních emocí vytvá%ejí sondu 
dokumentárního charakteru. Jak silné je pouto 
pupe$ní +*'ry, a co se skr#vá za vzájemn#mi 
pot%ebami? Byla nám pupe$ní +*'ra od*ata 
p%i narození, nebo ji musíme odst%ihnout sami 
v&pr'b)hu dospívání? 

Sandra Majerová / Slovo jako obraz 
19/9/2018—20/2/2019, vernisá) 
18/9/2018/17h
kuráto%i: Klára Vetterová, Luká& Císa%

Pozorování textu a obrazu, jejich rozdílnost 
a vztah. V#stava je z&velké $ásti didaktická, 
zab#vá se písmem v&um)ní z&v#znamového 
hlediska a vytvá%í projekt, kter# má za úkol 
p%evést text na obraz&– literární jazyk 
na v#tvarn#. Jaké jsou p%ístupy ke kombinaci 
slov a obraz'? Slovo versus obraz. Text versus 
obraz. 
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Luká& Havrda / Atrakce
7/11—19/1/2020, vernisá) 6/11/2019/18h
kurátorka: Barbora Ficková

Luká+ Havrda má specifick# rukopis, kter# 
se velmi dob%e hodí k jeho oblíbenému tématu 
brutalistní architektury. V nejnov)j+ím cyklu 
navazuje na ji" star+í téma Pripyati. 
Osamocenost architektury, která bu- není 
adekvátn) ohodnocena a nebo je opu+t)na 
a nem'"e slou"it svému ú$elu, vytvá%í 
a" znepokojiv# obraz propojující minulost 
se sou$asností.

Krajina z ob#váku / kolektivní v#stava
19/9—3/11/2019, vernisá) 18/9/2019/18h
kurátorka: Barbora Ficková

Do (ímovy sín) byla p%enesena díla, která mají 
lidé z Bene+ovska vystavena $i ulo"ena ve sv#ch 
domovech. Obrazy krajin byly nashromá"d)ny 
prost%ednictvím otev%ené v#zvy. Nabídli je jak 
jejich majitelé, tak samotní auto%i, a vznikla tak 
v#stava p%ímo od bene+ovsk#ch obyvatel. 
P%ijetím ve+ker#ch p%ihlá+en#ch obraz', které 
odpovídaly danému tématu, byl vytvo%en 
r'znorod# soubor.
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Jan .pa$ek / Obrazy 2018
22/5—1/9/2019, vernisá) 21/5/2019/18h
kurátorka: Barbora Ficková

Jan (pa$ek se profesn) v)nuje architektu%e, 
ale i&návrh'm interiér'. V"dy ho zajímala 
v#tvarná tvorba a v&poslední dob) se v)nuje 
stále $ast)ji malb). Ve svém díle pracuje 
s&v#razn#mi barevn#mi plochami, které $asto 
svou barevností, ale i&formou odkazují 
k&princip'm gotické malby. Inspirací mu je jak 
nádherná p%íroda v&okolí jeho ateliéru, 
tak i&technické prvky v&krajin).

Jaroslav Van$át / Interakce
28/2—12/5/2019, vernisá) 27/2/2019/18h
kurátorka: Barbora Ficková

Autor pova"uje interakci za v'd$í princip 
dne+ka nejen v&dotyku $lov)ka s&obrazovkou. 
Ve sv#ch obrazech studuje v&duchu 
Cézannov#ch princip' skladbu vzájemného 
p'sobení jednotliv#ch obrazov#ch $ástic p%i 
jejich velkém po$tu. V#sledky své tvorby 
pova"uje za realistické podn)ty k&p%edstavám, 
jak jsou organizovány slo"ité celky, jako nap%. 
jazyk, lidská mysl, um)lá inteligence, sociální 
systémy.

Du&an Filip .krá&ek/Obrazy
17/11/2018—27/1/2019, vernisá) 
16/11/2018/17h
kurátorka: Barbora Ficková

V#stava velkoformátov#ch obraz' 
v#znamného bene+ovského um)lce. Du+an Filip 
(krá+ek je malí%, keramik a socha%, kter# ve své 
tvorb) vyu"ívá hlavn) barevnou nadsázku 
a imaginaci. Jeho obrazy oslovují diváky tím, 
"e odkazují k&hlub+ím jev'm "ivota a tím 
i&k&symbolistní v)tvi $eského v#tvarného&um)ní.
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Salon v#tvarník* Bene&ovska
27/11—31/12/2019, vernisá) 26/11/2019/17h

Cílem ji" tradi$ního salonu je p%edstavit 
regionální tvorbu v co nej+ir+ím spektru 
od malby, p%es grafiku a" po fotografii. 
V prostorách M)stské v#stavní sín) se tak op)t 
p%edstaví v#tvarníci Bene+ovska a jejich 
aktuální práce.

Kdy) se pravda m'nila v krev 
6/11—22/11/2019, vernisá) 5/11/2019/15:30h

Autorem v#stavy je PhDr. Franti+ek Bártík 
odborn# pracovník Ú%adu dokumentace 
a vy+et%ování zlo$in' komunismu SKPV. 
V#stava mapující v#voj nejv#znamn)j+ích 
vy+et%ovacích v)znic StB, které se v letech 
1946 – 1956 nacházely na území dne+ní ,eské 
republiky. Cílem vy+et%ovatel' bylo na základ) 
v#slech' a d'kaz' (pravdiv#ch $i smy+len#ch) 
vypracovat trestní oznámení $inící základ 
ob"aloby k soudnímu procesu.

Tomá& Hájek, Mirek Jano&ík / Druhé 
nástupi&t', druhá kolej 
19/9—30/10/2019, vernisá) 18/9/2019/18h

V M)stské v#stavní síni se p%edstaví Tomá+ 
Hájek a Miroslava Jano+ík z um)leckého 
sdru"ení Druhé nástupi+t) druhá kolej. Tomá+ 
Hájek zde p%edstaví své d%evo%ezby, které 
materiálov) i tématicky p%enesou krajinu 
do v#stavního prostoru. Miroslav Jano+ík 
vystaví soubor fotografií, které ukazují krásu 
a sílu p%írody.

Gita Marcolová / Baletky
26/8—15/9/2019, vernisá) 27/8/2019/17h

Zveme na vernisá" v#stavy obraz' malí%ky 
a kost#mní v#tvarnice Gity Marcolové. Hlavním 
motivem celé v#stavy jsou témata z&baletního 
sv)ta, ve kterém se um)lkyn) díky svému 
povolání pohybuje. Pocity slávy, +t)stí, euforie, 
ale i&zklamání a únavy jsou hlavními emocemi 
v+ech&d)l.

Lucie Vacková a Dagmar Felcmanová / 
Podoby ráje 
7/5—6/6/2019, vernisá) 6/5/2019/18h

Srde$n) v+echny zveme na zahájení v#stavy 
v&M)stské v#stavní síni od 18&hodin.
V#stava p%iná+í pohledy dvou um)lky* 
z&Bene+ovska na tradi$ní k%es.anské symboly. 
P%edev+ím na symboly ráje a vlastní zobrazení 
Evy v&sérii "ensk#ch akt'. V#stavu pak uzavírá 
ztvárn)ní víry v&p%írodu, která autorkám vytvá%í 
pocit&ráje.

Sidonius Jiro / Funsurrealismus
10/4—2/5/2019, vernisá) 11/4/2019/17h

V#stava Sidonia Jira, $lena Klubu kreslí%' 
a humorist' a redaktora humoristického 
magazínu Tapír. Jiro tvo%í svá realisticky 
provedená díla ve svém vlastním um)leckém 
stylu, kter# naz#vá zábavn# surrealismus 
$i funsurrealismus, jen" se s&ur$it#m nadhledem 
z&kunsthistorického hlediska pohybuje kdesi 
ve sfé%e mezi neopopartem a novodob#m 
veristick#m surrelismem.

Kristína Honzírková / Atypická romance
15/3—5/4/2019, vernisá) 14/3/2019/17h

Samotá%ská zví%ata bloudí barevn#m vesmírem 
a hledají své místo v&obraze. Tvorba Kristiny 
Honzírkové se pohybuje na hranici abstraktního 
a popisného vyjád%ení a odkazuje i&k&otázkám 
sou$asné spole$nosti o&mezilidsk#ch vztazích 
a hledání +t)stí.

Jaroslav Wild / Obrazy a sochy
9/1—7/2/2019, vernisá) 8/1/2019/17h

Jaroslava Wilda bavilo v#tvarné um)ní 
od d)tství, ale aktivn) se mu v)nuje 
od 90.&let. V)nuje se malb), ale také plastice, 
kterou mohou zájemci vid)t na jeho zahrad) 
v&Nespekách. Do sv#ch t)l schovává nejr'zn)j+í 
symbolické v#znamy, na které $asto odkazují 
jejich názvy. ,asto ve sv#ch dílech reflektuje 
aktuální spole$enskou situaci, nebo jiná témata, 
která zrovna h#bou sv)tem.
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V!STAVNÍ 
"INNOST

panelové v#stavy
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Nejkrásn'j&í $eské knihy roku 2018
13/8—31/8/2019

V#stava v+ech nominovan#ch v&presti"ní 
sout)"i Nejkrásn)j+í $eské knihy roku 2018&
po%ádané Ministerstvem kultury ,eské 
republiky a Památníkem národního písemnictví. 
Sout)" ji" zná své vít)ze. V&54.&ro$níku 
sout)"e ocenila mezinárodní odborná porota 
celkem 33&publikací.

kurátorka: Lenka Ch#lová

Tenkrát p%ed 30 lety
6/11—28/11/2019, vernisá) 5/11/2019/15:00h

Panelová v#stava p%iblí"í listopadové události 
roku 1989 v celostátním d)ní, ale i v Bene+ov), 
prost%ednictvím p%etisk' autentick#ch 
dokument', fotografií a dobov#ch novinov#ch 
$lánk'. Autorem text' je Ing. Igor Chrom#. 

kurátorka: Lenka (kvorová

Otázka místa / Intervence
19/9—20/1/2020, vernisá) 18/9/2019/18h

Um)lci a architekti p%edstaví 5 r'zn#ch 
zp'sob' reakce na m)stskou krajinu. Li+í 
se pohled cizince a pohled toho, kdo 
ve m)st) "ije ka"d# den? Jaká místa jsou 
d'le"itá? A která jsou zajímavá? Performance – 
Mapa – Videoart – Architektonická instalace.

kurátorka: Barbora Ficková
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DOPROVODNÉ 
PROGRAMY
Celoro$ní doprovodn# program
leden-prosinec KROU-EK ROBOTIKY
leden-$erven Fit MUD
zá%í-prosinec JOGA V MUD
zá%í-prosinec DOMU(DU)
listopad-prosinec "TENÁ/SK! KLUB
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LEDEN

8/1/17:00
MVS/vernisá) v#stavy/Jaroslav Wind

22/1/10:00-12:00
MUD/P%edná&ka o )ivot' a díle Miloslava 
Chlupá$e

Miloslav Chlupá$, jeden z nejv#znamn)j+ích 
$esk#ch socha%' 20. Století je $asto ve%ejnosti 
neznám#. B)hem p%edná+ky se seznámíte 
s teoretick#mi v#chodisky jeho tvorby 
a uká"eme si p%íklady nejen jeho monumentální 
tvorby rozeseté po celém sv)t), ale také malby 
a litografie, které jeho socha%skou tvorbu 
dopl*ují. P%edná+ela kurátorka v#stavy 
Miloslav Chlupá$ 1920-2008 Barbora Ficková.

ÚNOR

1/2/18:00
MUD/Muzeum Podblanicka
vernisá) v#stavy Vyhnaní

12/2/17:00
MVS/vernisá) v#stavy
Základní um'lecká &kola Bene&ov

13/2/10:00-12:00
MUD/P%edná&ka Kamily -enaté o svém díle

Tato v#znamná $eská um)lkyn) se na $eské 
um)lecké scén) prosadila svou komplexní prací 
s v#stavním prostorem, nejr'zn)j+ími médii 
a d'razem na nep%enositeln# osobní zá"itek. 
P%ij-te si poslechnout p%íb)h nev+ední 
osobnosti $eského um)ní.

16/2-17/2/10:00-18:00
MUD/Post%i)iny Kamily -enaté

27/2/18 hodin
MUD/vernisá) t%í v#stav
Veronika Bromová/Skenyreality 
Jaroslav Van$át/Interakce
Viktória "ernegová a Olga Sosnowská/
Regulace blízkosti
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B/EZEN

7/3/19:00
MUD/.ímova sí+
Bene&ovsk# literární festival / Slavnostní 
zahájení festivalu / Já pí&i Vám - Ev)en On'gin

Vysoko+kolsk# pedagog a p%ekladatel Stanislav 
Rubá+ p%edstavil nesmrtelné dílo ruské 
literatury, Ev"ena On)gina, ver+ovan# román 
A. S. Pu+kina. Ú$inkují: Martina Longinová 
a Stanislav Rubá+
 
10/3/16:00
MUD/.ímova sí+/Koncert pro Tibet

14/3/17:00-21:00
Vernisá)e v#stav
KRISTINA HONZÍRKOVÁ/Atypická romance
MUD* PRO .ETLÍKA/O UB12
JI/Í VOVES/Vrstvy zapomn'ní II.

15/3/19:00
MUD/.ímova sí+
Bene&ovsk# literární festival / Jsem duch, 
kter# popírá - Viktor Dyk

Báse* Milá sedmi loupe"ník' a próza Krysa%. 
Dv) mistrovská díla $eského spisovatele 
Viktora Dyka. Ú$inkují: Kate%ina B%ezinová, 
Jakub Saic, Michal Kostiuk - klarinet

20/3/18:00-20:00
MUD/.ímova sí+/Ve$er s Robertem Vanem

Sv)toznám# fotograf s americk#m pasem, 
slovensk#mi ko%eny a ma-arsk#mi rodi$i "ijící 
v Praze bude p%edná+et o svém pestrém 
"ivot), kter# v)noval fotografii, v prostorách 
Muzea um)ní a designu v Bene+ov). 
Po maturit) v roce 1967 emigroval 
do Spojen#ch stát' americk#ch. Za$ínal jako 
asistent módních fotograf', od roku 1984 
je samostatn#m fotografem.
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30/3/19:30-21:15
MUD/.ímova sí+
Festival Jeden sv't / Na jejích bedrech / 
Alexandria  Bombach / USA / 2018 / 94 min.

Cel# sv)t mluvil o jezídce Nadje Muradové, 
kdy" získala Nobelovu cenu míru za boj 
proti sexuálnímu násilí ve válce. Málokdo si ale 
uv)domil, jak náro$né pro ni je znovu a znovu 
otevírat staré rány.

DUBEN

11/4/17:00–18:00
MVS/Vernisá) v#stavy/SIDONIUS JIRO/
Funsurrealismus
 
13/4/9:00–14:00
Úklid Bene&ovského potoka v rámci akce Úklid 
pro "esko
 
16/4/18:00–19:30
MUD/$ítárna/Biograf MUD/Hmyz/
Jan .vankmajer

Filmem Hmyz zahájíme pravidelné promítání 
biografu MUD. Divadelní ochotníci na malém 
m)st) zkou+ejí hru brat%í ,apk' Ze "ivota 
hmyzu. B)hem zkou+ky se prolnou jejich "ivoty 
s osudy postav této divadelní hry a dojde zde 
i k p%evt)lení jednoho z aktér' do hmyzí 
podoby.
 
17/4/11:00–12:00
MUD/P%edná&ka Veroniky .rek Bromové o 
jejím díle

Veronika (rek Bromová, její" site-specific 
instalaci Skenyreality m'"ete vid)t v prvním 
sále MUD, vstoupila na $eskou v#tvarnou 
scénu po$átkem 90. let. Úst%edním motivem 
jejího díla je "enské t)lo, ale také rodina, 
intimita a na to navazující sociáln)- 
psychologická témata jako touha a právo 
na svobodu, zkoumání vnit%ních a vn)j+ích 
hranic $i momentu jinakosti. 

23/4/17:00–18:30
MUD/Komentovaná prohlídka v&ech v#stav 
s kurátory
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KV0TEN

6/5/18:00–19:00
MVS/vernisá) v#stavy
LUCIE VACKOVÁ A DAGMAR 
FELCMANNOVÁ/Podoby ráje
 
9/5/21:30–23:00
MUD/Noc literatury
Peter Stamm – Jemná lhostejnost sv'ta/$te 
Ivana Jire&ová
 
16/5/19:00–21:00
MUD/.ímova sí+
PechaKucha Night Bene&ov vol. 1

PechaKucha je japonsk# v#raz pro hlasité 
povídání, ale také je to zp'sob, jak m'"ou 
zajímaví lidé prezentovat své nápady 
a projekty. Formát je v"dy stejn#, ka"d# %e$ník 
má na svou prezentaci limit 6 minut 40 sekund 
(20 obrázk' x 20 sekund).
B)hem ve$era vystoupí %e$níci: Roman T#c, 
(tepán Kojan, TMBK, deFormace, David Richtr, 
, Jan Ková%ík, Zachra* jídlo, Michal 
Lehe$ka, Tereza Sylva, PROGRES ATELIER
 
21/5/18:00–21:00
MUD/Vernisá)e v#stav
KAREL NEPRA.
JAN .PA"EK
JAROSLAV S1RA
 
25/5/10:00–22:00
MUD/Muzejní noc 2019

"ERVEN

11/6/16:00–17:00
MVS/vernisá)/Absolventská v#stava ZU. 
BENE.OV
 
12/6/17:00–19:00
MUD/DEN PREVENCE
Zápisník alkoholi$ky/beseda s Michaelou 
Du2kovou

Beseda s autorkou blogu Zápisník alkoholi$ky 
Michaelou Du/kovou, která za n)j v leto+ním 
roce získala cenu Magnesia Litera.
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20/6/21:00–22:30
MUD/DVOREK
Biograf MUD/S LÁSKOU VINCENT (2017)

O sv)toznámém nizozemském malí%i Vincentu 
van Goghovi byl nato$en unikátním propojením 
hraného filmu a animace olejomaleb. 125 um)lc' 
vytvo%ilo 66 960 originálních olejomaleb podle 
94 p'vodních van Goghov#ch d)l a také 
hran#ch scén se skute$n#mi herci.
 
26/6/19:00
MUD
Koncert smy$cového kvarteta Unique 
Quartet

Koncert $eského smy$cového kvarteta Unique 
Quartet. Program: Alexey Aslamas – housle, 
Anton ,onka – housle, Vladan Malinjak – viola, 
(imon Marek – violoncello.

"ERVENEC

11/7/16:00–18:00
MUD/kavárna a dvorek muzea
workshop/P%ij3te si vyrobit barefoot sandále 
na léto!
 
19/7/17:00–18:00
MVS/vernisá)/Jediné, co pomáhá, je láska

25/7/21:00–22:30
MUD/dvorek
Biograf MUD/Egon Schiele (2016)

!ivotopisné drama o Egonu Schielem, jen" byl 
ve své tvorb) p%ipraven jít a" za hranu vlastní 
bolesti, ob)toval pro své um)ní lásku, 
a nakonec i "ivot.
 
20/8/17:00–18:00
MUD/Komentovaná prohlídka v&ech v#stav 
s kurátory
 
22/8/21:00–22:30
MUD/dvorek
Biograf MUD/Památká%i (2014)

Jak to vypadá, kdy" se z %editel' muzeí, 
historik' um)ní a kurátor' stane ozbrojen# t#m 
záchraná%' um)ní?
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27/8/17:00–18:00
MVS/vernisá)
GITA MARCOLOVÁ/Baletky
 
ZÁ/Í

18/9/18:00–21:00
MUD/Vernisá) v#stavního projektu 
KRAJINOW
PATRIK HÁBL/Spálená zem'
PATRIK PRO.KO/Prorost
KRAJINOW/kolektivní v#stava
KRAJINA Z OB!VÁKU/kolektivní v#stava
TOMÁ. HÁJEK/Druhé nástupi&t' druhá kolej
  
26/9/18:00–19:30
MUD/Biograf MUD/PSÍ OSTROV (2018)

Wes Anderson je jedním z nejorigináln)j+ích 
a nej"ádan)j+ích re"isér' sou$asnosti. 
Po úsp)+ném stop-trikovém animovaném filmu 
Fantastick# pan Li+ák p%ichází dal+í animák, 
japonskou kulturou inspirovan# Psí ostrov.
 
2/10/17:00-18:00
MUD/komentovaná prohlídka v&ech v#stav

3/10/18:00–19:30
MUD/Biograf MUD v rámci Dn* architektury
/KRAJINA V TÍSNI (2017)

4/10/19:00
MUD/.ímova sí+
koncert/Suk*v komorní sbor Bene&ov

Bene&ovského komorního sboru (diriguje 
Helena Sochová) s )es,ov#m kvintetem 
“5x Zav%el”.

11/10/19:00
MUD/.ímova sí+
p%edná&ka/Jan Nepomuk hrab' Harrach

O mimo%ádné osobnosti $eského politického, 
hospodá%ského a kulturního "ivota v dob) 
Rakouska-Uherska promluví autor monografie 
o Janu Nepomuku Harrachovi Jan Lu+tinec, 
dlouholet# %editel Krkono+ského muzea 
v Jilemnici. Z Harrachovy korespondence bude 
$íst Pavel Hoza. 
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11-13/10
m'sto Bene&ov/Otázka místa/Intervence 
v prostoru

Mapovat m)stskou krajinu a hledat prostory, 
kde se z anonymního m)sta stává osobní místo. 
Série p)ti intervencí, na kter#ch bude v"dy 
spolupracovat dvojice um)lc', architekt' 
$i urbanist', bude probíhat ve t%ech dnech. 

17/10/19:00–21:00
MUD/.ímova sí+
PechaKucha Night Bene&ov vol. 2

PechaKucha je japonsk# v#raz pro hlasité 
povídání, ale také je to zp'sob, jak m'"ou 
zajímaví lidé prezentovat své nápady 
a projekty. Formát je v"dy stejn#, ka"d# %e$ník 
má na svou prezentaci limit 6 minut 40 sekund 
(20 obrázk' x 20 sekund).

19/10/10:00–18:00
MUD a Malé nám'stí
MINT MARKET BENE.OV vol. 2

Trh nezávislé módy, +perk' a designu letos 
poprvé v Bene+ov)! Designové kousky 
od lokálních autor' a neot%elá móda, kterou 
nepotkáte na ka"dém rohu, to v+e m'"ete 
koupit na oblíbeném MINT Marketu.

23/10/16:00–18:00
MUD/lektorská dílna
workshop/UDR-ITELNÁ DOMÁCNOST

LISTOPAD

5/11/15:00
Masarykovo nám'stí
Vernisá)/Tenkrát p%ed 30 lety
 
5/11/15:30
MVS/Vernisá)/Kdy) se pravda m'nila v krev

6/11/17:00–18:30
MUD/.ímova sí+
Beseda/"ím je dnes krajina?

Mezi panelisty besedy byly kurátorky v#stavy 
KRAJINOW Alena Bartková a Barbora 
Ficková a autor v#stavy Vyho%elá Zem) 
Patrik Hábl.
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7/11/18:00
MUD/.ímova sí+
Vernisá)/LUKÁ. HAVRDA/Atrakce
 
13/11/18:00–19:30
MUD/.ímova sí+
Debatní ve$er v re)ii Mat'je Moravanského 
a Vítka Sta&i
30 let na&í cesty ke svobod'

V hlavní roli svoboda a demokracie, jejich 
v#znamy a podoby. Kam jsme za 30 let 
svobody a demokracie do+li? Dá se %íci, 
"e m'"eme dne+ní stav spole$ností nazvat 
svobodou a demokracií? Máme prostor 
ke zlep+ení? Jaké jsou v#zvy sou$asnosti?
Pohled mlad#ch historik' na listopadové 
události roku 1989, v#b)r inspirativních text' 
nejv)t+ích osobností listopadov#ch událostí 
a následná debata.
 
14/11/18:00–19:30
MUD/.ímova sí+
Cena Franti&ka Hrubína 2019
  
15/11/18:00–19:30
MUD/.ímova sí+
Biograf MUD/NEJV0T.Í P/ÁNÍ II/ 
re)ie: Jan .páta

Dokumentární film o hodnotách mlad#ch lidí 
v posledním roce totalitního re"imu. V#pov)- 
nejr'zn)j+ích sociálních vrstev, protest proti 
totalitnímu re"imu, touha po lásce a svobod). 
Poslední záb)ry filmu jsou v)novány 
demonstraci 17. listopadu 1989 na Národní 
t%íd). Po filmu následovala diskuze s Vlastou 
Chromou.
  
20/11/16:00–18:00
MUD/Workshop/Jak nezabít pokojovku
 
21/11/17:00–18:00
MUD/Komentovaná prohlídka v&ech v#stav 
s um'lci
  
26/11/17:00
MVS/Vernisá)/Salón v#tvarník* Bene&ovska 
2019
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PROSINEC

1/12/10:00–17:00
MUD/$ítárna
workshop/To u) budou zase Vánoce?

3/12/18:00–19:00
MUD/.ímova sí+
k%est knihy Jana Kr*ty/M*j domov, m*j sv't 
(16.–18. století)

Velk# historick# p%ehledník pro lidi, kte%í cht)jí 
znát souvislosti historie sv)ta, $esk#ch zemí, 
Bene+ovska, Podblanicka a obce Po%í$í nad 
Sázavou.

10/12/18:00–19:00
MUD/.ímova sí+
Koncert/K%i&,álové Vánoce

12/12/16:30–18:00
MUD/Lektorská dílna
workshop/P%írodní kosmetika na Vánoce!

12/12/18:00–19:30
MUD/.ímova sí+
Biograf MUD/ALOIS NEBEL

Filmová adaptace komiksové trilogie 
od Jaroslava Rudi+e a Jaromíra „99“ (v)jdíka 
je animovan# $ernobíl# vizuální skvost. 
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EDUKA"NÍ 
"INNOST
Cel# &kolní rok 2019 - 2020 jsme &kolám 
nabízeli eduka$ní program vhodn# p%i první 
náv&t'v' muzea a také eduka$ní programy, 
které byly vytvo%eny v návaznosti na v#stavní 
projekt KRAJINOW. V roce 2019 nav&tívilo 
eduka$ní programy celkem 6 t%íd z mate%sk#ch 
&kol, 22 t%íd základních &kol, jedna t%ída ze 
st%edních &kol a jedna t%ída z vysok#ch &kol.
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Eduka$ní programy vhodné p%i první 
náv&t'v' muzea
ZÁ/Í 2019 – LEDEN 2020 

Good MUD* good mood/pro p%ed&koláky 
a 1. t%ídu/60 – 90 minut
Program je uzp*soben p%ed&kolák*m a )ák*m 
1. t%ídy Z.

Mám kumbál pln# kyblík' a ko+.at, ale nejsem 
Harry Potter. Kdo jsem? Se mnou si ruku 
nepodá+, mám jí $asto +pinavou od hlíny nebo 
barev. Ví+, kdo bych mohl b#t? V tomto 
programu si hravou formou vysv)tlíme, jaké 
profese jsou k chodu muzea pot%eba, k $emu 
galerie a muzea slou"í nebo kde se nachází 
um)lecké dílo, kdy" není na v#stav). V poslední 
$ásti programu si spole$n) v t#mu um)lc' 
vytvo%íme vlastní zmen+enou galerii a originální 
v#stavu.
  
Good MUD* good mood/pro 2. a) 5. t%ídu
60 – 90 minut
Program je uzp*soben )ák*m I. stupn', 
2. a) 5. t%ídy Z.

Mám kumbál pln# kyblík' a ko+.at, ale nejsem 
Harry Potter. Kdo jsem? Se mnou si ruku 
nepodá+, mám jí $asto +pinavou od hlíny nebo 
barev. Ví+, kdo bych mohl b#t? Co d)lá v muzeu 
kurátorka a k $emu je správce sbírky? 
V tomto programu si hravou formou 
vysv)tlíme, jaké profese jsou k chodu muzea 
pot%eba, k $emu galerie a muzea slou"í nebo kde 
se nachází um)lecké dílo, kdy" není na v#stav).
V poslední $ásti programu si spole$n) 
v kurátorském t#mu a t#mu um)lc' vytvo%íme 
vlastní zmen+enou galerii a originální v#stavu.

Good MUD* good mood/pro 2. stupe+
60 – 90 minut
Program je uzp*soben )ák*m II. stupn' Z.

Co v+echno se v muzeu d)je a k $emu slou"í? 
Kdo v+echno stojí za zrealizováním jedné 
v#stavy? Co d)lá v muzeu kurátorka a k $emu 
je správce sbírky? Jak se dostane dílo 
do muzea a kde je, kdy" není na v#stav)? Tímto 
programem d)ti vtáhneme do samotného 
zákulisí muzea, dozví se, jaké profese jsou 
pot%eba pro chod instituce, k $emu muzeum 
v'bec slou"í a o co v+e se stará nebo $ím v+ím 
si musí dílo projít, ne" se dostane na v#stavu.
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Eduka$ní programy vytvo%ené k v#stavnímu 
projektu KRAJINOW 
/ÍJEN 2019 – LEDEN 2020

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V!STAVY 
KRAJINOW/pro studenty S. a V.
Program je uzp*soben student*m S., 
Gymnázií a V.

Jak#mi zm)nami prochází na+e krajina? A jak 
se tyto zm)ny promítají do v#tvarného um)ní? 
Jaká témata v krajin) nacházíme?
Komentovaná prohlídka v#stavního projektu 
s jeho kurátorkou a následná diskuze.
 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V!STAVY 
SPÁLENÁ ZEM0
Program je uzp*soben student*m S., 
Gymnázií a V.

Komentovaná prohlídka v#stavy Patrika Hábla 
a následn# program na téma prom)ny klimatu, 
vlivu $lov)ka na krajinu a odrazu t)chto jev' 
ve v#tvarném um)ní.
 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V!STAVY 
PROROST
Program je uzp*soben student*m S., 
Gymnázií a V.

Komentovaná prohlídka v#stavy Patrika Pro+ka 
a následn# program na téma site-specific um)ní, 
sou"ití p%írody a $lov)ka a prom)nlivosti sv)ta.
 
PROCHÁZKA PO M0ST0/pro v&echny 
v'kové kategorie

Uv)domujeme si p'sobivost míst, kter#mi b)"n) 
procházíme? Jakou mají historii a jak d%íve 
vypadaly? Podíváme se na Karlov, na první 
osídlené místo v Bene+ov), prozkoumáme 
"idovsk# h%bitov a zazvoníme na srdce 
nejstar+ího zvonu v ,eské republice!
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VOLNO"ASOVÉ
EDUKACE 
V roce 2019 prob'hlo celkem dev't sobotních 
celodenních v#tvarn#ch dílen pro d'ti na r*zná 
témata. "ty%i v#tvarky pro nejstar&í, jeden 
p%ím'stsk# letní tábor a &est dílni$ek pro 
rodi$e s t'mi nejmen&ími d'tmi. 
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Rodinná dílna k v#stav' Miloslava Chlupá$e   
12.1.2019
10 - 12h 

Jaké sochy vytvo%il slavn# bene&ovsk# um'lec 
Miloslav Chlupá$? Co mají spole$ného s jeho 
obrazy? A jak#m zp*sobem vnímal lidskou 
figuru? To v&e se dozvíte na díln', která vás 
provede aktuální v#stavou.

V#tvarka pro nejstar&í - Kolá) 
17.1.2019
10 - 16h 
  
V&ichni jsme na základní &kole m'li v#tvarku, 
v&ichni jsme si omylem p%ilepili $tvrtky k lavici, 
barevn# papír k ruce a odhazovali jsme 
odst%i)ky do kapsá%e. Poj3me to spole$n' 
zkusit znovu a vytvo%it vlastní originální kolá).  
        
Celodenní v#tvarná dílna - Slovo jako obraz
19.1.2019
10 - 16h 
   
Spole$n' s autorkou v#stavy Sandrou 
Majerovou si uká)eme, jak mohou b#t 
propojená slova a obraz. Zkusíme si vytvo%it 
obrazy podle v#tvarn#ch technik jednoho 
z nejv#znamn'j&ích $esk#ch um'lc* Ji%ího 
Kolá%e nebo poezii beze slov. Budeme lepit, 
st%íhat, trhat, ma$kat, kreslit, fotit – zkrátka 
se dob%e bavit.      
  
V#tvarka pro nejstar&í - Kolá) II
14.2.2019  
13 - 15h

V&ichni jsme na základní &kole m'li v#tvarku, 
v&ichni jsme si omylem p%ilepili $tvrtky k lavici, 
barevn# papír k ruce a odhazovali jsme 
odst%i)ky do kapsá%e. Poj3me to spole$n' 
zkusit znovu a vytvo%it vlastní originální kolá). 
Ve&ker# materiál k v#rob' je k dispozici 
na míst'. V p%íjemném prost%edí muzea s mal#m 
ob$erstvením. Poj3te ve &lép'jích Ji%ího Kolá%e 
nebo Jind%icha .tyrského a poznejte v&echny 
mo)nosti a nemo)nosti, které kolá) umí.

Celodenní v#tvarná dílna pro d'ti - Postav 
si svou galerii      
16.2.2019
10 - 15h
  
Co v&echno se v muzeu d'je a k $emu slou)í? 
Co d'lá v muzeu kurátorka a k $emu je správce 
sbírky? Jak se v*bec dostane dílo do muzea 
a kde je, kdy) není na v#stav'? Na programu 
se d'ti dozví, o co v&e se muzeum stará, jaké 
profese jsou zde pot%eba, nebo $ím v&ím musí 
dílo projít, ne) se dostane na v#stavu. 
Spole$n' v kurátorsk#ch t#mech vytvo%íme 
vlastní galerii a originální v#stavu.

        
Celodenní v#tvarná dílna pro d'ti - V HLAV0 
UM0LCE 
23.3.2019
10 - 15h  

Jaké my&lenky chce um'lec p%edat skrze svá 
díla? Co je to realita a jak ji m*)eme p%evést 
do vizuální podoby? Co je to panoramatická 
fotografie a jak# má smysl? V programu 
v#tvarné dílny si vysv'tlíme, pro$ máme 
p%em#&let nad dílem, je&t' ne) jej za$neme 
tvo%it, a také jak a pro$ p%edávat své my&lenky 
a pocity skrze na&e díla. Spole$n' 
si vytvo%íme sv*j vlastní “skenreality” v podob' 
otisku rukou do sádry.

V#tvarka pro nejstar&í - Vítej, jaro! 
18.4.2019
13 - 15h
 
Námraza na oknech mizí a jarní teplé po$así 
u) nám pomalu, ale jist' klepe na dve%e. 
Pozveme ho spole$n' dovnit% domova, 
a to v podob' ozdobeného kv'tiná$e 
s rozkvetlou sn')enkou. Poj3me si spole$n' 
nadekorovat kv'tiná$ technikou decoupage 
a zasadit jarní kv'tinu, která bude zdobit ná& 
p%íbytek.

39



Celodenní v#tvarná dílna pro d'ti - "ti mezi 
%ádky       
20.4.2019
10 - 15h  

Pro$ se knihy, $asopisy nebo komiksy ilustrují? 
Co je to poezie a kdo je básník? Jak# smysl mají 
obrázky vedle textu? Kdo je ilustrátor a jak své 
kresby v*bec tvo%í? V programu v#tvarné dílny 
si s d'tmi vyrobíme vlastní originální kní)ku, 
kterou budeme tematicky ilustrovat, obohatí-
me ji vlastním textem a vytvo%íme jí speciální 
vazbu.

P/ÍM0STSK! TÁBOR: ZÁHADA 
ZTRACENÉHO OBRAZU  
5.–9. 8. 2019

Kam zmizel obraz s portrétem tajemné dívky? 
Jaká legenda se k malb' vá)e?
Poj3me spole$n' po stopách, které po sob' 
neznám# pachatel zanechal. Spole$n' jsme 
pátrali po ztraceném obrazu slavného 
malí%e Jana Preislera. Jan Preisler byl jedním 
ze zakladatel* moderního $eského um'ní 
a v jeho díle nalezneme plno symbol* 
a inspiraci nov#m stylem p%elomu století 
– secesí. V na&em secesním muzeu najdete 
hned dv' jeho malby, a to na v#stav' MUD pro 
.etlíka. D'ti se b'hem tábora stanou nejen 
detektivy, kte%í se vydají po stopách 
tajuplného obrazu, ale vyzkou&í si také role 
malí%*, socha%* nebo fotograf*. Hravou 
formou se dozví o samotném zákulisí muzea, 
o profesích, které jsou pro chod instituce 
pot%eba, k $emu muzeum v*bec slou)í 
a o co v&echno se stará. B'hem t#dne plného 
zá)itk* s d'tmi nav&tívíme i ateliér 
bene&ovského um'lce, procházkami 
se dozvíme o historii na&eho m'sta a na záv'r 
nás $eká velkolepá vernisá) v#stavy mal#ch 
um'lc*.
 

celodenní v#tvarná dílna pro d'ti NEJEN 
O"IMA       
22.6.2019
10 - 15h  

Co je to abstrakce a co je pro ni typické? 
Jakou roli hraje v na&ich )ivotech? Vplujme 
do sv'ta pocit*, dojm* a emocí, ze kter#ch 
malí% míchá odstíny a barví s nimi plátno. 
Na celodenní v#tvarné díln' si s d'tmi 
vyzkou&íme roli malí%e, v#robu &ablon a r*zné 
v#tvarné techniky, které nakonec p%eneseme 
&t'tcem na skute$né plátno.
  

V#tvarka pro nejstar&í - Foukaná 
18.7.2019 
13 - 15h 

Vra,me se do d'tsk#ch let a poj3me spole$n' 
tvo%it! Tentokrát si ve v#tvarné díln' 
vytvo%íme svou vlastní duhu, a to rovnou 
na malí%ské plátno. K tvorb' duhy na&t'stí 
nebudeme pot%ebovat dé&, a slune$ní paprsky, 
ale s v#sledkem nám pomohou voskovky, fén 
a trocha kreativity.

MÍSTO VE M0ST0       
26.10.2019
10 - 15h 

V ka)dém m'st' se najde TO místo.
Místo, kde se v&ichni potkávají. Místo, kam 
se nechodí po setm'ní. Místo, kde si hrají d'ti. 
Místo, kde je ticho. M'sto není jen jedno. 
Ka)d# ho vidí jinak. Jinak ho vidí d'ti a jinak 
dosp'lí. P%ihlaste své d'ti na celodenní 
v#tvarnou dílnu, kde spole$n' prozkoumáme 
m'sto Bene&ov a vymyslíme, jak do n'j p%idat 
zelená a hravá místa, kam by d'ti rády chodily. 
Ka)d# v t#mu bude mít svou v#znamnou roli 
k vybudování modelu m'sta.
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MÍSTO VE M0ST0 2      
23.11.2019
10 - 15h
 
V ka)dém m'st' se najde TO místo.
Místo, kde se v&ichni potkávají. Místo, kam 
se nechodí po setm'ní. Místo, kde si hrají d'ti. 
Místo, kde je ticho. M'sto není jen jedno. 
Ka)d# ho vidí jinak. Jinak ho vidí d'ti a jinak 
dosp'lí. P%ihlaste své d'ti na celodenní 
v#tvarnou dílnu, kde spole$n' prozkoumáme 
m'sto Bene&ov a vymyslíme, jak do n'j p%idat 
zelená a hravá místa, kam by d'ti rády chodily. 
Ka)d# v t#mu bude mít svou v#znamnou roli 
k vybudování modelu m'sta.

Byl jednou jeden MUD
14.12.2019  
10 - 15h 
 
Prosinec. Vánoce, prázdniny, pohádky, cukroví, 
horká $okoláda a cel# den v py)amu! "as pro 
vyslovení p%ání a sn*, poslouchání p%íb'h* 
na&ich nejbli)&ích na jejich h%ejivém klín', $as 
pln# lásky a klidu. Na celodenní v#tvarné 
díln' se d'ti pono%í do %í&e bezmezné fantazie. 
Napí&eme si svou vlastní pohádku, 
doprovodíme ji ilustracemi a nakonec 
jí vytvo%íme vlastní vazbu.

DOMU(DU)        
    
Dopolední hodiny sud#ch $tvrtk* v'nujeme 
t'm nejlep&ím rodi$*m – VÁM!
P%ij3te se v doprovodu sv#ch p%ed&kolkov#ch 
d'tí odreagovat p%i vyráb'ní originálních 
dekorací do d'tsk#ch pokojí$k*. M*)ete 
se t'&it nap%íklad na v#robu koloto$* nad 
post#lku z p%írodních materiál*, r*zné záv'sné 
dekorace na st'nu nebo pletení lapa$* sn*.
Dílny pro rodi$e s d'tmi prob'hly v t'chto 
dnech v)dy od 10 do 12 hodin: 26/9, 10/10, 
24/10, 14/11, 21/11, 12/12/2019.

41



T!M MUD
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Lenka .kvorová
/editelka MUD

- v MUD pracuje od roku 2004
- do roku 2015 správkyn) sbírky
- 2015 - 2017 ekonomka
- 2017 - 2019 pov)%ená %editelka
- od 1. 1. 2020 jmenována %editelkou

0editel je oprávn)n zastupovat p%ísp)vkovou 
organizaci ve v+ech zále"itostech. 0editel 
odpovídá za $innost p%ísp)vkové organizace dle 
z%izovací listiny a za %ádné hospoda%ení 
p%ísp)vkové organizace. 0editel p%edkládá 
z%izovateli strategii rozvoje p%ísp)vkové 
organizace, ro$ní plán $innosti, návrh ro$ního 
rozpo$tu, st%edn)dob# rozpo$tov# v#hled 
a zprávu o $innosti p%ísp)vkové organizace 
za uplynul# rok. 0ídí a organizuje pln)ní úkol' 
p%ísp)vkové organizace, zabezpe$uje 
perspektivní rozvoj p%ísp)vkové organizace, 
odpovídá za pln)ní rozpo$tu, uplat*uje práva 
a plní povinnosti zam)stnavatele v'$i 
zam)stnanc'm p%ísp)vkové organizace ad.

Alena Ochepovsky
Vedoucí programového odd'lení, kurátorka

- v MUD pracuje od roku 2018 - na smlouvu 
o rámcové spolupráci
- v pracovním pom)ru od prosince 2019

Hlavní pracovní nápl*:
Komplexní zpracování rozsáhl#ch a náro$n#ch 
libret v#stav a koordinace p%ípravy libret 
jednotliv#ch expozic a provád)cích scéná%' 
(doprovodn#ch program'). Koordinace 
a zpracován koncepce $inností spojen#ch 
s vydavatelskou, propaga$ní a redaktorskou 
$inností v$etn) samostatné publicistické
$innosti. Sestavování návrh' dramaturgick#ch 
plán' a spolupráce s autory p%i jejich realizaci.
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Barbora Ficková
kurátorka MUD, odborn# pracovník

- v MUD pracuje od roku 2016

Hlavní pracovní nápl*:
Zpracování zám)r' a libret v$etn) v#stav 
v$etn) provád)cích scéná%'. Zpracování 
projekt' v#stav a expozic. Samostatná p%íprava 
muzejních v#stav, program' a publikací nebo 
instalací zp%ístupn)n#ch památkov#ch 
objekt'. Samostatná publicistická $innost, 
p%íprava zpráv, $lánk' a reportá"í. Zaji+.ování 
odborné informa$ní nebo um)lecké úrovn) 
a obsahového zam)%ení publikovan#ch 
materiál'.

Markéta Hornerová
správkyn' sbírky, kurátorka

- v MUD pracuje od roku 2014

Hlavní pracovní nápl*:
Stanovování zp'sob' a podmínek správy 
depozitá%', ur$ování podmínek ukládání, 
ochrany a manipulace se sbírkami nebo 
mobiliárními fondy. Stanovování postup' 
a zp'sob' a v#b)r sbírkov#ch p%edm)t' pro 
preparování a konzervování a pro restaurování 
mobiliárních fond' v$etn) dohledu nad
provád)n#mi pracemi. Zpracování zám)r' 
a libret v$etn) v#stav v$etn) provád)cích 
scéná%'. Zpracování projekt' v#stav a expozic.
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Lenka Vl$ková
hlavní ú$etní, mzdová ú$etní, správa majetku

- v MUD pracuje od roku 2019

Hlavní pracovní nápl*:
Komplexní vedení ú$etnictví ú$etní 
jednotky v$etn) vedení ú$etních knih 
a sestavování ú$etní záv)rky za ú$elem jejího 
p%edávání do Centrálního systému ú$etních 
informací státu. Samostatné vedení ú$etnictví 
ú$etní jednotky. Sestavování ú$etní záv)rky 
ú$etní jednotky a její zve%ej*ování. Vedení 
ú$etních knih, deníku, hlavní knihy, knihy 
analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání 
a sestavování ú$tového rozvrhu. V#po$et v#+e 
platu, zaji+.ování v#platy a zú$tování platu, 
náhrad platu, nemocenského a dal+ích pln)ní, 
v#po$et a provád)ní srá"ek z platu, v#po$et 
náhrad zv#+en#ch "ivotních náklad', zaji+.ování 
agendy dan) z p%íjmu ze závislé $innosti, 
pojistného na sociální a zdravotní poji+t)ní. 
Zastupování zam)stnavatele v dané oblasti p%i 
jednáních s vn)j+ími orgány a poskytování 
konzultací zam)stnanc'm. Evidence majetku 
PO.

Ladislav Skoumal
správce budovy a majetku PO, BOZP

- v MUD pracuje od roku 2017

Hlavní pracovní nápl*:
Zaji+.ování údr"by a organizace provád)ní 
oprav sv)%en#ch za%ízení. Plánování a provád)ní
pravideln#ch prohlídek sv)%en#ch technick#ch 
za%ízení a kontroly jejich obsluhy, vedení 
záznam' a dokumentace a podávání návrh' 
na provád)ní oprav a údr"by. Navrhování 
a posuzování systém' ochrany objekt' 
a navrhování dopl*ujících technick#ch 
a organiza$ních opat%ení. Komplexní zaji+.ování 
metodick#ch, organiza$ních a kontrolních 
$inností v oblasti bezpe$nosti a zdravotní
nezávadnosti pracovního prost%edí.
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Lenka Ch#lová
správkyn' sbírky, kurátorka, správkyn' 
knihovního fondu

- v MUD pracuje od roku 2018

Hlavní pracovní nápl*:
Odborná správa depozitá%' rozsahem 
a povahou v#znamn#ch sbírek nebo mobilárních 
fond'. Zprost%edkovávání sbírkov#ch 
p%edm)t' badatel'm a zaji+.ování prezentace 
sbírky ve%ejnosti. Zaji+.ování tuzemsk#ch 
záp'j$ek a v#p'j$ek sbírkov#ch p%edm)t' 
a mobiliárních fond' v$etn) zpracovávání 
v#p'j$ních smluv. Zpracování zám)r' a libret 
v$etn) v#stav v$etn) provád)cích scéná%'. 
Zpracování projekt' v#stav a expozic. 
Samostatná publicistická $innost, p%íprava 
zpráv, $lánk' a reportá"í.

Tereza Drexlerová
PR, komunikace s ve%ejností, edukace

- v MUD pracuje od roku 2019

Hlavní pracovní nápl*:
Realizace a lektorování p%ipraven#ch 
vzd)lávacích program' v oblasti hmotného 
a nehmotného kulturního d)dictví pro 
jednotlivé cílové skupiny spadající do oblasti 
neformálního nebo formálního vzd)lávání 
s vyu"itím vzd)lávacího potenciálu v#stup' 
kulturních institucí a uplat*ováním vhodn#ch
metodick#ch postup'. Vytvá%ení a realizace 
projekt' a program' informování a prezentace 
$innosti organizace ve vztahu k ve%ejnosti. 
Zaji+.ování propagace $innosti, zám)r', 
v#sledk' a dal+ích v)cí daného území, oboru 
správy nebo samosprávy nebo jiného oboru 
$innosti.
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Luká& Císa%
produk$ní, grafik

- v MUD pracoval jako dobrovolník 
od roku 2013
- zam)stnanec MUD od roku 2017

Hlavní pracovní nápl*:
Zpracování návrh' propaga$ních akcí. 
Zaji+.ování p%ípravy a po%izování propaga$ních 
p%edm)t'. Zaji+.ování kulturn)-osv)tov#ch akcí 
místního v#znamu. Zpracování kalkulací 
a rozpo$t' na jednotlivé akce a polo"ky 
pot%ebné k realizaci v#stav. Produk$ní 
zaji+t)ní realizace v#stav muzea a p%íprava 
prostoru pro jednotlivé akce, podíl 
na koordinaci p%íprav b)hem realizace v#stav.

Dana Dosko$ilová
pokladní, pr*vodce, administrativní pracovník

- zam)stnanec MUD od roku 2014

Hlavní pracovní nápl*:
Zaji+.ován pokladních slu"eb v tuzemské 
i zahrani$ních m)nách pro ve%ejnost. 
Organiza$ní zaji+.ování a koordinace 
náv+t)vnického provozu. Komplexní zaji+.ování 
spisové slu"by. Evidence propaga$ních
materiál' na kartách zbo"í, kontroly a zápisy 
o prodeji do pokladní knihy. Evidence pokladní 
knihy, zaji+t)ní pokladny.
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So+a Va$ká%ová
pokladní, pr*vodce, administrativní pracovník

- zam)stnanec MUD od roku 2012

Hlavní pracovní nápl*:
Zaji+.ován pokladních slu"eb v tuzemské 
i zahrani$ních m)nách pro ve%ejnost. 
Organiza$ní zaji+.ování a koordinace 
náv+t)vnického provozu. Komplexní zaji+.ování 
spisové slu"by. Evidence propaga$ních
materiál' na kartách zbo"í, kontroly a zápisy 
o prodeji do pokladní knihy. Evidence pokladní 
knihy, zaji+t)ní pokladny.

Anna Gavendová
provozní pracovník MUD

- zam)stnanec MUD od roku 2020 
na $áste$n# úvazek

Hlavní pracovní nápl*:
Úklid prostor pro ve%ejnost a administrativních 
prostor. V#lep plakát', roznos propaga$ních
materiál'. Pomocné práce p%i instalaci v#stav 
a dal+ích muzejních pracích.
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HOSPODA/ENÍ 
MUD
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SBÍRKA MUD
Eviden$ní $íslo sbírky v CES: 
MHB/002-04-30/111002

MUD spravuje sbírku volného a u)itého 
um'ní. Prvotní sbírková kolekce byla v roce 
1990 sestavena z n'kolika p%evod*, mezi nimi) 
dominoval soubor $eské malby druhé poloviny 
20. století z "eského muzea v#tvarn#ch 
um'ní. Sbírkase postupn' rozrostla 
do n'kolika podsbírek. 
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MALBA
PO"ET: 396 
ÚZEMÍ: b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika
P/EDM0TY: malby
OBDOBÍ:
Podsbírka malby obsahuje z velké $ásti tvorbu 
regionálních um'lc*. Jedná se o díla ji) 
ne)ijících autor*, ale i v sou$asnosti tvo%ících 
um'lc*. V#znamnou $ást této podsbírky tvo%í 
nap%íklad díla Vladimíra Cidlinského, Ladislava 
.ímy, Václava Pavlíka nebo Vladimíra Antu&ka. 
Dal&í sou$ástí jsou díla v#tvarník* 
z generace tzv. postmoderny. "eskoslovenská 
tvorba osmdesát#ch a devadesát#ch let 
je zastoupena nap%íklad Michaelem 
Rittsteinem, Ji%ím Davidem, Ivanou Lomovou, 
Josefem Císa%ovsk#m, Marií Blabolilovou, 
Ji%ím "ernick#m a dal&ími. Poslední ucelenou 
$ástí jsou obrazy z poz*stalosti malí%e Zde+ka 
Kirchnera, emigranta )ijícího v Pa%í)i.

PLASTIKA 
PO"ET: 192
ÚZEMÍ: b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika
P/EDM0TY: plastiky, objekty, instalace
OBDOBÍ: 
Socha%ská sbírka je zam'%ena na 2. polovinu 
20. století a) po sou$asnost. Velk# v#znam mají 
nap%íklad sochy bene&ovského rodáka 
Miloslava Chlupá$e, jeho) dílo dosáhlo 
celostátní úrovn'. Dále se v ní objevují jména 
jako Karel Nepra&, Olbram Zoubek, Pavel 
Opo$ensk#, "estmír Su&ka. Po$etnou $ást 
kolekce plastiky tvo%í sádrové odlitky 
regionálního um'lce Ji%ího Vodrá)ky. 

GRAFICK! DESIGN 
PO"ET: 7056
ÚZEMÍ: b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika, st%ední Evropa
P/EDM0TY: plakáty, knihy, grafické symboly, 
logotypy, zna$ky
OBDOBÍ:
Podsbírka grafického designu 
je nejpo$etn'j&ím souborem zastoupen#m 
ve sbírce muzea. Jedná se o velké mno)ství 
filmov#ch plakát* a knih, mapující v#voj této 
oblasti od 2. poloviny 20. století 
a) po sou$asnost. "ást podsbírky tvo%í 
grafické symboly, logotypy a zna$ky.
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DESIGN
PO"ET: 2036
ÚZEMÍ: b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika, Evropa
P/EDM0TY: designové p%edm'ty, p%edm'ty 
denní pot%eby
OBDOBÍ:
Podsbírka mapuje v#voj p%edev&ím $eského 
a slovenského designu od po$átku 20. století 
a) po sou$asnost. Jsou zde zahrnuty jak díla 
p%edních designér* (nap%. Miroslav Navrátil, 
Jaroslav Kadlec, Maxim Vel$ovsk#), tak 
i p%edm'ty denní pot%eby. Obsahuje nap%íklad 
sedací nábytek, kuchy+ské pot%eby, svítidla, 
rádia, telefony, fototechniku, d'tské 
hra$ky, domácí pot%eby, psací stroje a dal&í. 
"ást podsbírky tvo%í tzv. „ikony doby“ a také 
jsou zde zastoupeny vybrané p%edm'ty 
sv'tov#ch zna$ek (nap%. Kartell, Vitra, 
Pantone, Apple, Ikea).

GRAFIKA
PO"ET: 1711
ÚZEMÍ: b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika, st%ední Evropa
P/EDM0TY: grafické listy
OBDOBÍ:
Tato podsbírka je zam'%ena zejména 
na etablované um'lce, skrz které mapuje v#voj 
grafiky na na&em území od po$átku 20. století 
po sou$asnost. Zastoupení jsou zde nap%íklad 
Born, Zden'k S#kora, Ivana Lomová, Adriena 
.imotová, Milan Grygar, Václav Bo&tík, 
Jaroslav .er#ch, Jaromír 99, Pavel Brázda, 
Jakub .pa+hel, Ji%í Sozansk#. Z regionálních 
um'lc* podsbírka obsahuje nap%íklad tvorbu 
Jana Hejtmánka. V#znam sbírky tkví také 
v rozli$nosti grafick#ch technik a um'leck#ch 
p%ístup* k tomuto médiu.

KRESBA
PO"ET: 242
ÚZEMÍ: b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika
P/EDM0TY: kresby
OBDOBÍ:
Podsbírku kresby tvo%í díla zejména $esk#ch 
a slovensk#ch um'lc* od po$átku 20. století 
a) po sou$asnost. Objevují se v ní jména jako 
Adriena .imotová, Ivan Ouhel, Ji%í Anderle, 
Daisy Mrázková, Dalibor Chatrn#, Veronika 
Bromová. Z bene&ovsk#ch rodák* jsou zde 
zastoupeni Vladimír Antu&ek, Václav Pavlík, 
Ladislav .íma.62



FOTOGRAFIE
PO"ET: 1599
ÚZEMÍ: b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika, st%ední Evropa 
P/EDM0TY: fotografie
OBDOBÍ: 
Podsbírka fotografie p%edstavuje ucelen# 
soubor fotografií, kter# mapuje v#voj 
$eskoslovenské fotografie od doby 
daguerrotypie po sou$asnost. Jsou 
v ní zastoupena v#znamná jména pr*kopník* 
ve v#voji techniky fotografie a um'leck#ch 
fotograf*. Od Josefa Sudka, Franti&ka 
Drtikola p%es Dagmar Hochovou, Bohdana 
Holomí$ka, Ladislava Sitenského, Cindy 
Sherman po Ji%ího Davida nebo Danu Bleyovou. 

DAR JI/ÍHO .ETLÍKA
PO"ET: 418
ÚZEMÍ: b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika
P/EDM0TY: malba, grafika, kresba, grafick# 
design, novoro$enky
OBDOBÍ:
V#znamnou $ást sbírky MUD v Bene&ov' tvo%í 
dar doc. PhDr. Ji%ího .etlíka, CSc., historika 
d'jin um'ní. Jeho dar obsahuje velké mno)ství 
novoro$enek a grafick#ch list*, které 
v pr*b'hu mnoha let nashromá)dil od &irokého 
okruhu osobností z %ad v#tvarn#ch um'lc*, 
v'dc*, divadelník* a dal&ích. Dal&í velkou 
ucelenou $ástí této podsbírky byl dar Ji%ího 
.etlíka k 20. v#ro$í muzea v roce 2010. Tato 
$ást obsahuje 60 artefakt* z tzv. .etlíkova 
okruhu um'lc*, jejich) díla se v podsbírce 
nacházejí. Mezi n' pat%í nap%íklad Adriena 
.imotová, Ji%í John, V'ra Janou&ková, Vladimír 
Janou&ek, Ota .ik, Ji%í Voves, Miloslav 
Chlupá$ a dal&í. Zejména se jedná 
o $eskoslovenskou tvorbu padesát#ch 
a) devadesát#ch let. 

ARCHITEKTURA 
PO"ET: 77
ÚZEMÍ: : b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika, p%edev&ím Bene&ovsko
P/EDM0TY: fotografie budov, plány budov, 
nákresy
OBDOBÍ: 
Po$et sbírkov#ch p%edm't* z oblasti 
architektury je velmi mal#. Zahrnuje plány 
budov, fotografie budov a r*zné nákresy, 
a to od konce 19. století. Jedná se spí&e 
materiál archivní, pop%ípad' um'leck#. 63



MULTIMÉDIA 
PO"ET: 62
ÚZEMÍ: b#valé území "eskoslovenska, "eská 
republika, st%ední Evropa
P/EDM0TY: Podsbírka obsahuje DVD, CD 
a VHS se záznamy um'leck#ch film*, 
autorsk#ch nahrávek a dal&ích produkt* 
tzv. nov#ch médií. 
OBDOBÍ: 
Podsbírka multimédií, DVD, CD a VHS 
není po$etn' v#znamná, ale obsahuje mnoho 
zajímav#ch záznam* um'leck#ch film*, 
autorsk#ch nahrávek a dal&ích produkt* 
tzv. nov#ch médií, a to od poloviny 20. století 
a) po sou$asnost.

Depozitá%e

V sou$asné dob' si muzeum pronajímá t%i 
externí prostory pro ulo)ení sbírkov#ch 
p%edm't*. Po$et sbírkov#ch p%edm't* ale 
p%evy&uje jejich prostorovu kapacitu. 

Inventarizace

V roce 2019 pokra$oval desetilet# cyklus 
%ádné inventarizace celé sbírky MUD dle 
zákona $. 122/2000 Sb., o ochran' sbírek 
muzejní povahy a o zm'n' n'kter#ch dal&ích 
zákon* a v souladu s provád'cí vyhlá&kou 
Ministerstva kultury "R $. 275/2000 Sb. 
Probíhala ve dnech 14. listopadu 2019 
a) 10. ledna 2020 podle p%íkazu %editelky 
ze dne 13. 11. 2019. Inventarizována byla 
podsbírka architektury, multimédií a $ást 
podsbírky grafického designu (logo, symbol, 
gramofonové desky, pohlednice, jídelní 
a nápojové lístky) v celkovém po$tu 998 
sbírkov#ch p%edm't*. Rovn') prob'hla 
inventura $ásti sbírky umíst'né v budovách 
M'stského ú%adu. Jedná se o sbírkové 
p%edm'ty v celkovém po$tu 51 kus*. P%i 
inventarizaci byl porovnán fyzick# stav 
se stavem eviden$ním. Se záv'ry inventarizace 
byl seznámen z%izovatel a Ministerstvo kultury 
"R.
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V#p*j$ky

V#p*j$ky p%edstavují d*le)itou 
a administrativn' náro$nou agendu 
organizace. Celkem muzeum p*j$ilo 2 díla 
2 subjekt*m (Museum Kampa, Moravské 
zemské muzeum Brno). Pro své vlastní v#stavy 
si vyp*j$ila um'lecká díla od 43 jin#ch subjekt*.
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Digitalizace sbírek

V roce 2019 bylo v rámci dotací poskytnut#ch 
z programu ISO/B – dokumentace a evidence 
movitého kulturního d'dictví po%ízeno 
z investi$ních prost%edk* digitální fotoaparát 
a z neinvesti$ních prost%edk* grafick# PC, 
grafick# monitor a objektiv. Ve&keré 
zakoupené technické vybavení a za%ízení 
je funk$ní a od doby jejich po%ízení, 
je vyu)íváno. Plánované obsazení pozice 
dokumentátora nebylo z finan$ních d*vod* 
uskute$n'no. Pozice dokumentátora 
naplánovaná na 0,5 úvazku, byla tudí) 
nahrazena pracovníkem na DPP s ni)&ím 
rozsahem hodin. Také vzhledem k tomu, 
)e finance byly na ú$et Muzea um'ní a designu 
Bene&ov doru$eny na konci $ervna roku 2019, 
nebylo mo)né dokumentaci provád't ji) 
od 2. $tvrtletí roku 2019, jak bylo p*vodn' 
plánováno. Z t'chto dvou d*vod* nebyly 
napln'ny cíle v plné mí%e. Místo plánovan#ch 
1932 sbírkov#ch p%edm't* bylo v roce 2019 
zpracováno 200 p%edm't* v úplné digitální 
podob'. Na dal&ích se pracuje.
 
Preventivní ochrana sbírek, konzervace 
a restaurování sbírkového fondu

Preventivní ochrana sbírek

Muzeum se neustále sna)í zlep&ovat 
preventivní ochranu sbírkov#ch p%edm't* 
zaji&,ující zachování jejich hodnotu. V roce 
2019 byly ve v#stavních sálech v p%ízemí 
budovy muzea instalovány speciální 
protislune$ní fólie do oken OPTILITE 75, které 
chrání vystavovaná díla p%ed p%ím#m slune$ním 
zá%ením a UV zá%ením. Dále byly po%ízeny dva 
v#konné moderní odvlh$ova$e do v#stavních 
prostor, které zamezí kolísání vlhkosti vzduchu, 
které by mohly negativn' ovlivnit vystavované 
sbírkové p%edm'ty a vyp*j$ená díla. 
Na zakoupení t'chto za%ízení bylo vyu)ito 
dotace Ministerstva kultury ISO/D, které 
p%isp'lo 70% z celkové $ástky. Jejich 
zakoupení napomohlo ke zkvalitn'ní prost%edí 
v#stavních prostor.
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Restaurování

V roce 2019 byla restaurována celkem 
2 um'lecká díla. Na restaurování bylo vyu)ito 
dotace Ministerstva kultury ISO/D, které 
p%isp'lo 70% z celkové $ástky. Restaurováno 
bylo dílo Múzo! od socha%e Olbrama Zoubka 
(inv. $. 320) a Akt od um'lce Karla Hladíka 
(inv. $. 6341). V následujících letech tak  
budou moci b#t vystaveny a prezentovány 
&iroké ve%ejnosti.
 
Akvizi$ní $innost

V roce 2019 nebyly do sbírky MUD p%ijaty 
)ádné nové sbírkové p%edm'ty. D*vodem 
je jednak nedostatek financí na zakoupení 
nov#ch d'l a zárove+ nedostate$n# prostor 
v muzejních depozitá%ích.
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EDI"NÍ "INNOST
MUD zahájil rok 2019 vydáním ji) t%etí 
publikace. Knihu o v#znamném $eském 
historikovi um'ní Ji%ím .etlíkovi.

68



Ji%í .etlík: Provázejí mne )ivotem

P%ední $esk# historik a teoretik um'ní Ji%í 
.etlík 2. dubna 2019 oslavil devadesát let. 
K tomuto jeho v#znamnému )ivotnímu jubileu 
vy&la publikace s názvem Ji%í .etlík: Provázejí 
mne )ivotem. Vypráv'ní o obrazech, 
plastikách a jejich autorech. Knihu k vydání 
p%ipravil editor Tomá& Vrba, ve v#razné 
grafické úprav' Rostislava Va+ka 
a s adekvátním fotografick#m doprovodem 
Gabriela Urbánka ji vydává Muzeum um'ní 
a designu Bene&ov.
Jak napovídá podtitul, jde o vzpomínkov# text 
inspirovan# v#tvarn#mi díly, které Ji%í .etlík 
d*v'rn' zná. V't&inou jsou to dary blízk#ch 
p%átel, v#znamn#ch moderních um'lc* druhé 
poloviny 20. století. Kní)ka vznikala postupn' 
jako záznam .etlíkova komentá%e k vlastní malé 
sbírce, kter# pr*b')n' po%izovala editorova 
)ena p%i pravideln#ch p%átelsk#ch náv&t'vách. 
V poutavém vypráv'ní tak o)ívají miniaturní 
portréty um'leck#ch osobností, mezi nimi) 
jsou Adriena .imotová, Olbram Zoubek, Eva 
Kmentová, Hugo Demartini, Stanislav Kolíbal, 
Ji%í Kolá%, Ji%í John, Zden'k T*ma nebo sklá%i 
Stanislav Libensk# a Jaroslava Brichtová, René 
Roubí$ek, Václav Cigler a Marian Karel.
Publikaci zakoupíte na pokladn' MUD a také 
v knihkupectví Artmap, UPM Modernista 
Museum shop, knihkupectví Karolinum 
a Academia.

Ji%í .etlík: Provázejí mne )ivotem
MUD Bene&ov
Edi$n' p%ipravil, s Ji%ím .etlíkem, obrazov# 
doprovod vybral, úvodním slovem, edi$ní 
poznámkou a rejst%íkem opat%il: Tomá& Vrba
Obálku navrhl a graficky upravil: Rostislav 
Van'k
Fotografie: Gabriel Urbánek
Sazba a p%edtisková p%íprava: David Faigl
Technická redakce: Alena Bartková
Korektura: Jarka Vrbová
Písmo: Clara Serif, sans
Tisk: Indigoprint s. r. o., Praha
Náklad: 500 ks
Po$et stran: 121
Vydal: Muzeum um'ní a designu Bene&ov 
Bene&ov, 2019 
mudbenesov.cz
ISBN: 978-80-87400-98-2
Doporu$ená prodejní cena: 350 K$
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KRAJINOW

Katalog doprovázel stejnojmenn# v#stavní 
projekt, ale je také samostatn#m po$inem, 
v'novan# fenoménu ztvárn'ní krajiny. 

Prolistujte KRAJINOW:
Patrik Hábl/Vyho%elá zem', Patrik Pro&ko/
Prorost, Krajinow/Skupinová v#stava Krajina 
v ob#váku/Skupinová v#stava, Intervence/
Otázka místa

V katalogu KRAJINOW se dozvíte, jakou 
prom'nou prochází krajina ve v#tvarném 
um'ní a jak k tomuto tématu p%istupuje star&í 
i sou$asná generace v#tvarník*. Katalog mimo 
jiné obsahuje rozhovory s vystavujícími um'lci 
Patrikem Háblem a Patrikem Pro&kem o jejich 
tvorb', ve které téma krajiny siln' rezonuje. 
Knihu graficky upravila Markéta Steinert.
Katalog byl nominovan# v sout')i Nejkrásn'j&í 
$eské knihy roku 2019 v kategorii katalogy.
Pro katalog si m*)ete zajít na pokladnu MUD 
nebo do knihkupectví Artmap a Academia 
v Praze.

KRAJINOW
Publikace vydaná ke stejnojmennému 
v#stavnímu projektu KRAJINOW
19. zá%í. 2019 - 20. ledna. 2020
Koncepce projektu: Alena Ochepovsky 
Bartková
Kuráto%i v#stav: Alena Ochepovsky Bartková, 
Barbora Ficková, Markéta Hornerová
Kurátor intervencí: Barbora Ficková
Koncepce katalogu: Alena Ochepovsky 
Bartková, Barbora Ficková
Text: Alena Ochepovsky Bartková, Barbora 
Ficková, Patrik Hábl, Markéta Hornerová, 
Patrik Pro&ko
Medailony um'lc*: Markéta Hornerová, 
Lenka Ch#lová
Korektury: Alena Krömerová
Grafická úprava a sazba: Markéta Steiner
Technická redakce: Alena Bartková
Fotografie: Franti&ek Provazník, Luká& Císa%
Tisk: Integraf s. r. o., Náchod
Náklad: 500 ks
Po$et stran: 173
Vydal: Muzeum um'ní a designu Bene&ov 
Bene&ov, 2019
mudbenesov.cz
ISBN: 978-80-87400-37-1
Doporu$ená prodejní cena: 300 K$70



KATALOGY

Jaroslav Van$át : Interakce
Autor: Van$át Jaroslav
ISBN: 978-80-87400-30-2

Ji%í Voves : Vrstvy zapomn'ní II
Autor: Voves Ji%í
ISBN: 978-80-87400-31-9

Veronika .rek Bromová : Skeny reality
Autor: Bartková Alena, .rek Bromová Veroni-
ka
ISBN: 978-80-87400-33-3

Jaroslav S*ra : Hudba z plakátu
Autor: Hornerová Markéta
ISBN: 978-80-87400-32-6

Jan .pa$ek : Obrazy 2018 
Autor: Ficková Barbora
ISBN: 978-80-87400-34-0

Karel Nepra& : Egypt-Giacometti-Nepra&
Autor: Bartková Alena
ISBN: 978-80-87400-35-7

Luká& Havrda : Atrakce 
Autor: Ficková Barbora
ISBN: 978-80-87400-36-4

Salon v#tvarník* Bene&ovska 2019
Autor: Ficková Barbora, Císa% Luká&
ISBN: 978-80-87400-38-8

Intervence Otázka místa
Autor: Ficková Barbora, Helán David
ISBN: 978-80-87400-40-1

MUD NA KNIHEXU 

O víkendu 14. - 15. 12. 2019 jsme se zú$astnili 
setkání mal#ch nakladatel* a $tená%* jarmarku 
Knihex. Knihex umo)+uje kvalitním $esk#m 
nakladatel*m sejít se a p%edstavit 
se a p%edstavit se spole$n' ve%ejnosti. 
Je zám'rn' po%ádán v pra)ském ve%ejném 
prostoru, aby se knihy dostaly na $erstv# 
vzduch a mezi lidi. Na prosincovém jarmarku 
jsme p%edstavili na&e publikace, katalogy a také 
propaga$ní materiály nebo merch.

71



MUD V MÉDIÍCH
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V!RO"NÍ ZPRÁVA MUD 2019

TEXTY
Lenka .kvorová, Alena Ochepovsky, Lenka 
Vl$ková, Tereza Drexlerová, Markéta 
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GRAFICK! DESIGN
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FOTOGRAFIE
Filip .lapal, Franti&ek Provazník, Vojt'ch Vlk, 
Martin Schubert, Martin Polák, Sergey 
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KOREKTURY
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