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Muzeum umění 
a designu Benešov

Mgr Tomáš Fassati 
založil spolu se svou manželkou Mu-
zeum umění a designu v Benešo-
vě u Prahy v roce 1990. Za dvacet pět 
let zde shromáždili rozsáhlé sbír-
ky české malby, grafiky, fotografie 
a plastiky 20.století a také grafické-
ho a produktového designu. Fassati je 
autorem první české učebnice a slov-
níku globální vizuální komunikace 
a mnoha dalších publikací o umění, 
komunikaci a společnosti.

Otázky pro ředitele Tomáše Fassatiho

Benešovské muzeum zaujme 
svou orientací na design. Mu-
zeí umění jsou v republice tři 
desítky, ale design sbírá má-
lokdo, přestože design je pro 
veřejnost mnohdy atraktivněj-
ší než volná tvorba. Jak se to 
dá vysvětlit?
České galerie design dlouho ne-
považovaly za své téma, dokon-
ce jím mnohdy trochu pohrdaly. 
Když se pak začal začleňovat de-
sign do stálých expozic volného 
umění, vzali to někteří kurátoři 
na vědomí, ale nebyli ještě při-
praveni zakládat jeho sbírky ani 
dostatečně odborně s ním pra-
covat. Projevuje se to například 
i tím, že pro prezentaci designu 
je stále užívána metodika vhod-
ná pro volnou tvorbu, která se 
zaměřuje především na esteti-
ku. Estetické kvality jsou jistě 
významné právě v kombinova-
né prezentaci užitého a volného 
umění, u prakticky fungujících 
produktů je ale nezbytné umož-
nit veřejnosti vnímat komplex-
ně všechny jejich kvality. Např. 
formou předvádění funkcí nebo 
možností interaktivního kontak-
tu s exponátem. 

Vaše muzeum je známo oje-
dinělou laboratoří ergonomie 
designu a architektury pro ve-
řejnost, jak funguje?
Laboratoř nám pomohla nalézt 
cestu, jak vyhovět potřebám ná-
vštěvníka a současně i předpisů. 
Vytvořili jsme speciální akvizič-
ní postupy, a tak si mohou lidé 
nejen běžně zkoušet, ale s vyu-
žitím přístrojů i testovat mnohé 
designové produkty. A pokud s 
technikou vyrazí do terénu, mo-
hou ověřovat i mnohé kvality ar-
chitektury a urbánního prostředí. 
Přesto, že se s pojmem „labora-
toř“ dnes často módně operuje 
jak v prostoru tvorby, tak mu-
zejní edukace, je naše laboratoř 
designu zatím zcela ojedinělá, 
a proto ji navštěvují lidé z celé 
republiky včetně studentů umě-
leckoprůmyslových škol.

Sbírání a prezentace desig-
nu má svou zajímavou tradici 
a současně reaguje na aktu-
ální potřeby současného prů-
myslu 4.0 související s digita-
lizací a robotizací.
Na počátky tradice uměleckoprů-
myslových muzeí se zapomíná. 
Sloužila z velké míry jako prak-
tické vzorkovny pro umělecko-
průmyslové školy i výrobní pod-
niky. K rozchodu muzeí a škol 

1. Člověk a společnost, 2. Člověk 
a příroda, 3. Člověk a jeho du-
chovní rozměr. Někdy se říká, že 
všechno umění patří do duchovní 
oblasti. To ale není pravda. Jde 
nám o duchovnost vědecky vy-
mezenou teorií vícečetné inteli-
gence. Osmi základním typům 
lidské inteligence je totiž nadřa-
zena ta nejnáročnější, které se 
asi nejvýstižněji říká „hodnoto-
vá“. Umožňuje člověku zabývat 
se tím, co přesahuje jeho smy-
slové vnímání. Někteří lidé si ji 
mylně spojují s náboženstvím. 
K němu má tato inteligence ale 
jen obecnou psychologickou vaz-
bu. Samotné náboženství je spíše 
doménou filosofie a kulturologie.

Benešovské muzeum umění 
patřilo k průkopníkům inter-
aktivních expozic a naopak 
poněkud odmítá módní ani-
mace.
Psychologie velmi dobře upo-
zorňuje na podmínky vnímání 
uměleckého díla. Je určeno pře-
devším bezeslovní tiché komu-
nikaci. Říkáme návštěvníkům – 
zkuste si někdy vypnout zvuk 
na televizoru a sledujte, co všech-
no zajímavé můžete vnímat beze 
slov. Je toho paradoxně mnohem 
více, než když naši pozornost vy-
rušují slova. To neznamená, že 
nemá smysl lidi před vnímáním 
slovně připravovat a pak násled-
ně s nimi slovně diskutovat. Ale 
před obrazem nebo sochou se 
má mlčet. My jsme pro přípra-
vu ke vnímání výstav vytvoři-
li interaktivní pomůcky, které 
si vystačí s psaným textem. To 
jsme měli už v roce 1990, kdy se 
o tom u nás ještě moc nemluvi-
lo. Animace znamená oživování. 
Spočívá ale převážně v hlasitých 
aktivitách, která podle mne umě-
lecké dílo spíše umrtvují, nebo 
třeba i znásilňují. Není důležitý hudba na výstavě soch eriky Bornové

došlo s nástupem modernismu, 
což přineslo, jak velmi zajíma-
vě dokládá teoretik designu Jan 
Michl, škody pro kvalitu výuky, 
tak i kvalitu muzejní prezentace. 
Výzvou současnosti je opětovné 
intenzívní propojení. Asi jsou 
na to ale více připravena tech-
nická muzea nebo science-par-
ky. Samotná digitalizace spojená 
s robotizací přináší stále větší 
izolaci člověka od komplexního 
smyslového vnímání přirozené 
reality. Vede to ke snížení důle-
žitých rovin kondice těla, které 
potom ústí do různých degenera-
cí včetně tzv. digitální demence. 
To je nesmírně aktuální prostor 
právě pro výuku designérů i ar-
chitektů směřující k nepovrchním 
kvalitám komfortu inteligentní-
ho designu. Promítají se sem nej-
novější požadavky na vzdělávání 
4.0, na kterých je nyní postaven 
náš muzejní vzdělávací program.

Vaše muzeum má ale ve sbír-
ce a expozicích také atraktivní 
oblasti volné tvorby, jaké to 
jsou a jak se s nimi pracuje 
ve vztahu k veřejnosti?
Máme běžné sbírky české mal-
by, plastiky, kresby či grafiky 20. 
století. V malém rozsahu se sna-
žíme také o akvizici méně běžné 
holografie či videotvorby. Nejza-
jímavějším specifikem naší sbír-
kotvorné činnosti je rozsáhlá ko-
lekce české a slovenské fotografie. 
Tu, podobně jako design, sbírá 
zatím jen několik českých muzeí 
umění. Naše sbírka sice nedosa-
huje kvalit a rozsahu známých 

je ale především velmi potřeb-
nou „učební pomůckou“ pro po-
silování náročnější typu vizuální 
gramotnosti. Jde o schopnost de-
šifrovat náročnější vizuální for-
my přenášející náročnější obsa-
hy. Školy se dnes snaží rozvíjet 
vyšší verbální gramotnost tzv. 
„čtenářskou“ a muzea umění je 
mohou ze své „výtvarné“ strany 
optimálně podporovat. Schopnost 
pracovat s náročnějšími obsahy je 
nezbytným předpokladem toho, 
aby se příslušníci spotřební spo-
lečnosti nestali lehce ovládaným 
nevolníky tržního mechanismu 
a mocenských praktik.

Vaše muzeum umění je známo 
svým odlišným vzdělávacím 
přístupem shrnutým pod hes-
lem Umění pro život. V čem ta 
odlišnost spočívá?
Většina muzeí umění se ve své 
vzdělávací činnosti zaměřuje 
především na umění samotné. 
Cílem naší edukce není umění, 
ale osobnostní rozvoj v konkrét-
ních rovinách, k němuž je tvorba 
pouze prostředkem. V programu 
zvýrazňujeme tři zásadní témata: 

názor odborníka na obsah obra-
zu, ale podpora vytvoření své-
bytného „neodborného“ názoru 
laikem. K té podpoře u nás patří 
třeba i relaxační technika, ne-
boť návštěvníci často přicházejí 
z prostředí plného napětí, které 
jim neumožní spontánně a uvol-
něně umění vnímat.

Mluvil jste o vyšší gramotnos-
ti, ale vaše muzeum je známo 
zejména vzdělávacím progra-
mem a vlastními učebnicemi 
základů praktické globální 
vizuální gramatiky.
Ve školách se ve velkém učí slovní 
gramatika a zapomíná se na „ob-
razovou“. Mnozí lidé vůbec ne-
tuší, že její základy jsou obsa-
ženy v mnoha mezinárodních 
normách ISO. Praktická globál-
ní vizuální komunikace může 
částečně fungovat i bez školní 
výuky gramatiky, nikdy ale ne 
tak kvalitně, jako s její znalos-
tí. Proto jsme vydali v 90. letech 
první české učebnice a slovníky 
této gramatiky a zaučili první pe-
dagogy základních škol. Nyní je 
převádíme také na web.

Takto fungující muzeum musí 
budit zajímavé odezvy v repub-
lice či v zahraničí, jaké jsou?
Ohlasy jsou především užitečným 
potvrzením správnosti našeho 
směřování. Vzdělávací program 
globální vizuální komunikace 
podpořil i International Institute 
for Information Design, učebnice 
a slovníky ocenily např. také Pe-
dagogické muzeum J. A. Komen-
ského nebo Library of Congress 
Washington, do laboratoře ergo-
nomie jezdí školy z různých částí 
republiky a náš koncept „inteli-
gentního designu a architektu-
ry“ odlišující se od povrchního 
módního klišé budí velmi pod-
nětnou diskusi. –red

z Uměleckoprůmyslového muzea 
a Moravské galerie, umožnila nám 
ale vytvořit první stálou expozici 
dějin fotografie, která je v součas-
nosti jedinou v republice. Veřej-
nost má fotografii ráda, a proto 
k nám jezdí lidí z celé republiky. 
Volná tvorba posledního století 

Z expozice soudobého českého designu – dotýkejte se prosíme

Nejlepšími propagačními 
předměty jsou učební pomůcky 
pro vizuální gramotnost.

Ze sbírky designu – stolní 
lampa hadovka od Michaely 
Tomíškové, výroba Kavalier 
Sázava, Česká republika, 2013


