
realizace

VÝSTAVA PENÍZE V NÁRODNÍM MUZEU, ANEB CO NÁS NAPADLO 
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Výstavní panel jako nosič informací o jednotlivých sekcí výstavy. 

(1) - pole základní - název výstavy, krátý a dlouhý popis. 
        Pravé pole je určeno na informace pod čarou, nebo nástin historie, poznámky etc. 
        Nad hlavním nadpisem samolepka odkazující na sekci, případně hru výstavní.
(2) - pole vizuální - obrázová příloha, grafy, etc. 
(3) - pole zábavné - komix, detektivka pro děti, etc. 

Celkové řešení je koncipováno s přihlednutím na daný prostor, jednotlivé pole se daji od sebe oddělit a případně seskupit 
například do čtverce, obdélníku. Možné je 
i panel zavěsit do prostoru, či použít oboustranně. Na penelech se mouhou oběvit i barevné puntíky s odkazy na jiné sekce 
vystavy (každá sekce i podsekce - jiná barva)

popiska - vychází z grafiky panelů výstavy. Doplněno o fotografii exponátu a orientačního systému z důvodu lepší orientace 
po výstavě. Několikrát se mi stalo, že jsem v záplavě popisek nemohl najit ten pravý exponát. Anglická mutace by byla na sólo 
popisce pod popiskou českou. 

materiál: samolepka - mat, kappa, projekce (záleží na použití v expozici) 
 

Zlatý 100 dukát Ferdinanda III. z pražské mincovny s letopočtem 1629 je 
výjimečnou ražbou v celé české novověké mincovní historii, a to jak pro 
množství drahého kovu a neobvyklou velikost, tak i pro umělecké 
zpracování. Dodnes není přesně známo, proč přesně byla mince ražena. 

100 dukát císaře Ferdinanda III
Praha 1629, H5 - 146.013, 75,5 mm, 348,512 g
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popiska 
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peníze
nebo
život

Doplňky výstavního prostoru je myšleno, vše co se nebude týkat panelů popisující celou výstavu.
Jde o vtipné doplňky, které by mohli být koncepčně začleněny do výstavy. 

Nabízejí se například: podlaha -návštěvník chodí po symbolech peněz, poutají pozornost, nebo jen navigují po výstavě.
                                        stěny - vhodnou grafikou a mincí ilustrují a doplnují to co divák vidí.
                                        prostor před galerií - (viz příloha) nebylo by špatné využít skleněné stěny - zrcadla, kde by mholi být          
                                        použity jednotlivé grafické prvky. Pro ilustraci jsem použil dvě z nich. Před samotný vchod do galerie 
                          by se hodil nápis peníze (název výstavy) v různých jazykových mutacích. Technika - samolepka, nebo 
                     šablona (co je v šabloně by se umylo a postupem času nápisy opět srostou s okolím) 

Jde zatím jen o nástřel co by se dalo použít. Možná by stačilo použít jen jeden grafický vtip a ten rozpracovat. 
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ideový návrh mapy technika: tisk, projekce, interaktivní mapa s ovládáním

(1) model zeměkoule rotující kolem své osy s nájezdem “kamery” mapa by v případě tisku musela být rozkouskována a složena do koláže. 
(2) slepá - neslepá mapa - mapu by tvořilo postupné vykreslování čar (cesty peněz) a spojování jednotlivých bodů. 
Vhodné jak na animaci - postupné dokreslování například budov, řek v případě malé přehlednosti, náznaku hranic států.   
(3) malovaná mapa - ilustovaná mapa více přibližuje dané téma dětem. V animované verzi by rovněž mohl jit kouř s komínu a pod. 

všechny tyto mapy by se mohli ovládat dálkově za pomocí tlačítek - jako na televizním ovladačí a nebo interaktivně kdy pomocí senzorů by 
si návštěvník spustil - rozanimoval vybranou mapu. Záleží ovšem na možnostech (prostor, finance) instituce. Nutná konzultace s autory 
výstavy a architektkou.  
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výstava národního muzea peníze 24.11 - 14.6. 2014

příloha víše zmiňovaného konceptu, využití prostoru před muzeem. 
na levé straně - ideový návrh kampaně po městě, či školách. Použili by se 
materiály, které na vystavě jsou a doplnily o grafiku, která by byla na výstavě. 
Vtipný slogan, otázka apod., kde odpověďí je lákadlo na výstavu. Bež se podívat 
a zjisti jak se například vydělavají peníze, nebo zjisti kolik váží zlatá cihla. 
Dala by se vymyslet celá kampaň pro šloly i důchodce. 
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