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Jestliže se vám skutečně rozsvítilo, pojednejte bílou plochu. A pokud nám to navíc ještě chcete
poslat, uděláte nám radost. Mějte se co nejlépe! If the truth really dawned upon you, arrange
the white place, please. We will be happy if you will send a copy of your creation to us. Be fine!

Máme novou adresu: We changed our address: Daniela a Pavel Benešovi
(s Hermínou a Bonifácem), Příčná 125, 25218 Úhonice, tel. 0311 - 670 053.
A do Story už mi nevolejte! (Pavel)

From: Pavel Beneš <pavel@benes.cz>
Photo: Radka Ciglerová, 2008
Date: 20. Ńíjna 2008
To: AUG Design <augdesign@email.cz>
Subject: Fast Food 2008 / I’m lovin’ it
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1960
1966–1975
1975–1979
1977–1979
1979–1985
1979–1980
1980–1981
1983
1984

Já vlastně ani tak úplně nevím... totiž, ani kdo jsem já, natož kdo je někdo jiný... a to se mi právě líbí...
ta tajemství kdo je kdo, která se někdy hrozně pomaloučku odkrývají... ale první dojem velmi příjemný
Radka Ciglerová, fotografka
a jemný...

1985
1985
1985–1986
1986
1986–1988
1987
1988
1989
1989
1990–1993
1990
1991
1992
1993
1993–1996
1994
1995
1996
1997–2001
1997–2007
1999
1999–2004
2001
2001–2002
2002
2003
2005
2005
2006
2006–2007
2007

2008

2009

– Praha *
– ZDŠ
– SUPŠ
– MG
– VŠUP
– Klamovka
– Křik
– Božice; Konfrontace 1; SPK
– Konfrontace 2, 3
Výběr z díla 1979–1984
– Konfrontace 4; Malá Skála
– Molekuly
– AUS VN
– NČ BJK; Řeznická; Malá Skála
– Vikýř
– Roskilde, Aarhus
– Tros Vyperos Negros
– Benešoviny 1
– OBČJ Malá Lhota
– Reflex
– Pisa; Strassbourg; Kost; Brno
– Lahti
– Benešoviny 2
– Suterén; Mánes; Chaumont
– Story
– Chaumont
– Chaumont; Prostějov
– Prager 5
– BBK/Time
– TDC
– Montivillers
– Klapky
– Chaumont; Mons
– Leonardo
– NGS
– Reklamština
– Epocha
– AVD FUD UJEP; SBB
– UAL
– SSŠRT Michael; Lovci mamutů
– Café Therapy; Stopy lidí;
Divadlo svět; E–mail sex;
Havlíčkův Brod; Pelhřimov
– U Čápa;
Portae vitae Josefa Hlávky; 1948;
Trikem proti komunismu;
Tchaiwan/Czech Image;
Sítotriko Klíno; 1918
– Kariéra HN; conejvíc;
Josef Hlávka; conejmíň
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Empire State Building českého grafického designu s poetikou petřínské rozhledny.
To je velmi dobrá otázka? Co odpovědět?

Jiří Světlík, graﬁk a pedagog
Petr Sís, výtvarník

Takový velký, vysoký. Přísný šéf ateliéru Vizuální design. Šikovný, nápaditý a pro někoho občas nestravitelný kreslíř.
Michal Slejška, graﬁk a pedagog
Pavel je nejen výtvarník, ale dokonce vtipný. Nejen vtipný, ale dokonce výtvarník. Takže umí vytvořit vtipný
artefakt. Nejen vtipný, ale dokonce artefakt... Nejen artefakt, ale dokonce... A tak pořád dál...
Jan Kraus, herec a moderátor

Dříve měli králové ve své blízkosti dvorní šašky, kteří je svým ostrovtipem upozorňovali na špatné vlastnosti a chybné kroky. Pavel je dobrým glosátorem a laskavým kritikem společnosti. Je dobré ho v ní mít.
Šimon Caban, architekt a scénograf

Pavel Beneš je ten, kdo se mě už 30 let na něco ptá a komu musím vyplňovat zase nějaké benešoviny.
S postupem času jsem rád, že se ptá. Navíc jsme společně několikrát velice výrazně rozdráždili hada, kterého nakonec zkrotil František Skála.
David Vávra, architekt
Pavel Beneš je naprosto výjimečná osobnost. Pro ty, co ho neznají, může být na první pohled těžko zařaditelný, ale jakmile ho poznáte, pokud vám to dovolí, oblíbíte si ho a už se bez těch jeho vtípků a kontaktu
s ním neradi obejdete. Jsem ráda, že ho znám už pár desítek let.
Simona Rybáková, kostýmní výtvarnice
Pavel Beneš je jeden z nejznámějších Benešů vůbec. Tzv. Benešovy „dekrety“ jsou vystaveny v předních
světových galeriích. Je zakladatelem města Benešov.
Václav Marhoul, producent
Pavel Beneš je grafik, který udělal mou oblíbenou pohlednici „Pepo, slep si holiny“.

Filip Blažek, typograf

Pavel Beneš je autor těch nejlepších karikatur, které mi kdy kdo udělal.

Aleš Najbrt, designer

Největší český umělec... aspoň z těch, co mám rád.

Luděk Bárta, graﬁk

Kdo je to Pavel Beneš? No přece to je ten, co mi posílá rok co rok ty nejvtipnější novoročenky ze všech, co
dostanu.
Jiří Suchý, Semafor
Pavel Beneš patří k velkým českým grafikům, téměř dvoumetrovým. Je přitom neobyčejně hravý a nápaditý.
Do svých nápadů zahrnuje spoustu svých kolegů a kamarádů, úkoluje je a tím vytváří kolektivní projekty,
Jiří Slíva, graﬁk
koncepty, jakési Kolektivgesamtkunstwerky.
Kdo je to Pavel Beneš? Není to náhodou ten nádhernej vysokej talentovanej pilnej modrookej prošedivělej
blonďák, ten grafik, co skoro nemluví, ale když něco řekne, je děsně ironicky vtipnej? Není to náhodou ten
dlouhatánskej chlapík s dvojitou náušnicí v levým uchu, co brousí Prahou a okolím na svém staronovém bicyclu, není to svědomitý Danielin manžel, dvojnásobný skvělý otec rozkošných dětiček, majitel psa a pylový
alergik, co umí psát správně čárky? Jestli jo, tak i to je Pavel Beneš!
Tereza Boučková, spisovatelka
Od roku 200Pět Bezvadné Elegantní Neotřelé Energické Školství.

Karel Aubrecht, výtvarník
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PEPO, SLEP SI HOLINY!
Jaký pochystátory
budeš potřebovat:
Onůžky
O2 – 3 kolíčky (sou totiž dobrý, že
slepený místo nemusíš mačkat, dáš
tam kolíček a můžeš lepit kliďánko
další díly)
Ovodostálý lepidlo (lepicí pasta ti
po dvouch až třech minutách chůze
hnojem povolí a pak...)
O bóží trpělivost

E

B/levá

E

WAN (Wide Area Network) je komunikační síť pokrývající rozsáhlou plochu bez omezení hranicemi. | Wide Area Network (WAN) is a communication network covering a broad area over the borders.
plakaty.indd 5

benes-conejmin_defa.indd 2

6.6.2006 13:48:04

E/levá

C/levá

A/levá

E

E

B/pravá

D/pravá

BEZ NÁHUBKU
DO HOSPODY NELEZ!

E/pravá

C/pravá

NO ENTRY TO PUB
WITHOUT MUZZLE!

A/pravá

Pozor! Todle je velikost 33,5!
Věčí nebo menčí velikost získáš voxeroxováním podle následující tabulky. Budeš to ale muset podlepit
ňákou čtvrtkou, protože na kopírkách
maj tenkej papír.
Vel.: 25 (72%); 26 (75%); 27 (78%);
28 (81%); 29 (84%); 30 (87%);
31 (91%); 32 (94%); 33 (99%);
34 (102%); 35 (105%); 40 (122%); 41
(125%); 42 (129); 43 (132);
44 (135%); 45 (138%); 46 (141%); 47
(144%) a 48 (150%).
díl A (holenní)
s vohrnutou manžetou
díl C (nárt)
tady vohrnout

díl B (špička)
díl D
díl E (podrážka)

holiny.indd 1

tady vohrnout
© PAVEL BENEŠ, 1995

Connect TaiWAN | Graphic design © Pavel Beneš, 2008 | www.benes.cz | Speciální dík si zaslouží Klára Tylová, která mne odradila od realizace naivních nápadů. | Special thanks to Klára Tylová which argued me out of realisation of primitive layouts.

D/levá

Návod:
Opečlivě vystřihni vobrázky;
Otupou hranou nůžek přejeď ty
místa, v kerejch předpokládáš vohyb
(ty rovný vem podle pravítka);
Opřes hranu stolu vopatrně přetáhni díly v místech, kde se asi budou
kroutit (mrkni
na vobrázek);
Ovohrň man-žetu holenního
dílu A jako vohrnuješ
všechny svý holiny
a vokamžitě ten díl
slep; než to uschne,
slep díl B (počitej s tim,
že je to pěkná votrava);
Odíl C přilípni tim věčím vobloukem
k dílu B a pak teprv k dílu A. Zároveň
díl D přilep k dílu B (je to trochu
guláš, co?);
Onakonec přilep podrážku E (začni
patou a pokračuj ke špičce);
Obílý hrany přemázni černou tuží,
celý boty pak přelákni nytrem a hurá
do toho chlíva!
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Výstavu plakátů pavelbeneš conejmíň alevesele ve výlohách paláce Dunaj, Národní třída 10, Praha 1, uspořádala Asociace
užité grafiky a grafického designu ve spolupráci se Sdružením Bienále Brno a Českou advokátní komorou od června do srpna 2009,
jako výstavu č. 15 výstavního programu G a LERIE ČAK a jako 55. výstavu cyklu Brno – hlavní město grafického designu (SBB) | Katalog
a plakát vydala Asociace užité grafiky a grafického designu v edici G a LERIE pod pořadovým číslem 15 ve spolupráci se Sdružením Bienále
Brno (příloha bulletinu SBB – čtvrtletník ze světa designu) | Photos © Radka Ciglerová, 2009 | Design © Karel Aubrecht, 2009 | Předtisková
příprava Rapp, Nové Strašecí | Tisk Retip Červený Kostelec

ISBN 978-80-86830-14-8 (SBB)

Kontakty: www.augdesign.cz | www.sbb–bienalebrno.cz | www.benes.cz
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