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Bc. ANNA FASSATIOVÁ, zástupkyně ředitele, odborná pracovnice zaměřená mj. na volnou tvorbu Bene-
šovska, manažerka programu výstav, vzdělávacích akcí a dalšího doprovodného programu muzea. Na 
starosti má také výtvarné řešení výstav. Zabývá se rovněž tvorbou a realizací edukačního programu mu-
zea. V její kompetenci jsou i dislokované expozice. Podle potřeby supluje práci chybějícího PR managera 
a činnost správy budovy. 
 Anna Fassatiová studovala ekonomiku cestovního ruchu a později společenské vědy na FF a TF Uni-
verzity Karlovy. Od roku 1980 pracovala na oddělení pro práci s veřejností Krajského muzea v Banské 
Bystrici. V roce 1990 spoluzakládala Muzeum umění a designu v Benešově pod kulturní správou okresu. 
Po převzetí muzea městem nemohla v instituci pro radikální snížení počtu pracovních míst pokračovat a 
vrátila se do ní až při řádném výběrovém řízení v polovině 90. let. V té době byla jmenována městskou 
památkovou konzervátorkou. Je členkou komory odborných pracovníků Rady galerií ČR. 

 

Management 
Jako zástupkyně ředitele řídí práci finanční/personální referentky a vedoucí úseku správy majetku, věnuje se 
správě čerpání rozpočtu, zajišťuje administrativní kontakt s městským úřadem, koordinaci činností pracovníků, do 
doby kvalifikovaného obsazení příslušných funkcí supluje některé práce PR a BOZP a nouzově i správy budovy. 
 

Výzkum 
Anna Fassatiová pokračovala v dlouhodobém výzkumu volné tvorby Benešovska, který přináší průběžné výsled-
ky v akviziční, přednáškové a výstavní činnosti, částečně také v publikační. V budoucnu se pak počítá s vydáním 
knihy Umění Benešovska. Další výzkum prováděla v oblasti historie Benešova a okolí. Byly jím podmíněny různé  
muzejní přednášky, práce se žáky a studenty benešovských škol, výstavy nebo veřejné městské akce. Šlo např. 
o historii židovské komunity v Benešově, období 2. světové války ve městě ad. Také se podílí na ergonomickém 
výzkumu, kde byla spoluautorkou referátu na pražském mezinárodním sympoziu designu hromadné dopravy (viz 
fotografie níže).  
 

 
 

 

JE SYMPATICKÉ, ŽE UMĚNÍ NÁS UČÍ VNÍ-
MAT SVĚT JINAK NEŽ PRVOPLÁNOVĚ. 

PO ZAJÍMAVÝCH DEBATÁCH PŘED EMOCI-
ONÁLNĚ PŮSOBIVÝMI DÍLY ODCHÁZEJÍ 

NĚKTEŘÍ LIDÉ JAKOBY VYMĚNĚNÍ 
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Stálé expozice 
Je autorkou stálé expozice z daru doc. Jiřího Šetlíka (ve spolupráci s PhDr. J. Rousem) a spoluautorkou většiny 
stálých expozic (malba, plastika, grafika, fotografie, umění Benešovska). Spravuje stálé expozice mimo hlavní 
budovu – Piaristé, tradice benešovské vzdělanosti a kultury, Architekt Otakar Novotný (piaristická kolej), František 
Ferdinand Rakouský z Este, Design v železniční dopravě, expozice v salonním historickém vagónu (železniční 
stanice), plastiky v majetku města ve veřejném prostoru. Podílí se na zpřístupňování dalších expozic pro veřej-
nost (Památník holokaustu a dolní zvonice se vzácným zvonem Ave Maria na Karlově). Odborně připravuje ex-
kurze po umění a památkách ve městě, Konopišti a na Benešovsku. 
 

Výstavy 
Muzejní výstavy se konají na čtyřech místech. Za optimální prostor bylo možné v minulosti považovat Městskou 
výstavní síň na Malém náměstí, jak její architekturou (má vrchní přirozené světlo), tak její přístupností. Její prostor 
však byl částečně narušen nevhodnou vestavbou, což veřejnost v tisku oprávněně kritizovala. MVS ovšem ne-
slouží pouze muzeu, což přináší určité typy problémů. Tradičním místem výstav je Šímova síň, není však bezba-
riérově přístupná. Tento nedostatek nemá půdorysem menší výstavní kabinet v přízemí muzejní budovy. Čtvrtým 
místem je panelový systém na náměstí, který je sice vhodný jen pro určité typy výstav, ale jde o výhodný prostor, 
který patří k soudobým trendům vystavování. Muzeum připravuje své výstavy v rámci tří vzdělávacích programů 
- umění a společnost 
- umění a příroda 
- umění a duchovní rozměr člověka 
I výstavy, které nevycházejí přímo z těchto tématik, se pokoušíme v edukačních programech zprostředkovávat ve 
vztahu k člověku a přírodě. Výstavy jsou odborně koncipovány kurátory (teoretiky, resp. historiky umění). Doplň-
kovým výstavním programem jsou „Umělci Benešovska“. Autoři tvořící na Benešovsku si mohou sami o výstavu 
požádat, žádost posoudí muzejní rada a instalace může být koncipována i bez kurátora. 
 

 PŘEHLED VÝSTAV V ROCE 2015 

 
 Hlavní budova muzea, Malé náměstí 1 
 
27. listopad 2014 – 28. únor 2015 
Zuzana Husárová, Amália Roxana Filip – LUCENT 

Těla bez orgánů, prostor, kam dohlédneš. Výstava byla součástí transmediálního projektu, který pozůstával 
z knihy vizuální poezie, zvukové poezie a živých performancí. Společným tématem všech těchto forem bylo pro-
žívání různých aspektů a vrstev průchodu prostorem, které se vzájemně přeskupovaly: zvukovosti, vizuálnosti, 
plnosti, velikosti a různorodosti. Vzhledem k podnětům prozkoumávání prezentovaného materiálu bylo možné 
výstavu nazvat explorativní, vzhledem k využití různých medií jako multimediální a z hlediska zachytávání slov 
jako světelného signálu, či reflexe, autorky použily termín lucentní. Stejně jako při problikávajících významech 
slov v poezii, tak i v této výstavě musel divák nejdříve najít svůj světelný zdroj. 
 
28. leden – 15. červen 2015 
... A KRESLIL SVĚTLEM  

Komorní výstava připomněla výrazného benešovského fotografa Zdeňka Mrkvičku. Výstava byla instalována        
v rámci expozice Bauhaus a byla malým úvodem k připravované souborné výstavě věnované umělecké činnosti 
několika členů rodiny Mrkvičkových. Patřily do ní známé osobnosti, mezi nimiž vynikal český malíř, ilustrátor, 
karikaturista, výtvarný kritik Otakar Mrkvička. 
 
7. říjen 2014 – 15. červen 2015 
BAUHAUS DNES 

Učitelé i absolventi slavné německé školy Bauhaus podnítili mnohé výrobce k produkci designově kvalitních 
užitkových předmětů. Celou řadu z nich mají tyto firmy dodnes ve své obchodní nabídce. Komorní výstava 
připravená v rámci festivalu Designblok '14 tuto současnou produkci komplexně mapovala a poukázala tím mimo 
jiného na životaschopnost funkcionalismu – funkčního střídmého stylu dvacátých a třicátých let. Prezentován byl 
nábytek z kovových ohýbaných trubek značek Thonet (Německo) a Knoll (USA), svítidla Tecnolumen (Německo) 
a Fritz Hansen (Dánsko), kovové prvky stolování Alessi (Itálie) a Tecnolumen, sklo Jena Glass (Německo) a 
hračky Naef (Švýcarsko).  
 
5. březen – 24. květen 
FRANTIŠEK HODONSKÝ / ZELENÁ TÍHA 

Na samém počátku své dráhy se František Hodonský rozhodl pro malbu, pro obraz a nejvíce jej upoutala příroda 
jako krajina. Okruh jeho témat je vlastně velmi úzký, stejně jako není rozsáhlé místo, krajinný prostor lužních lesů 
jižní Moravy, z něhož vychází jeho porozumění přírodě, krajině, světu. Hodonský směřuje k tomu, aby zadržel to 
podstatné, protože „…příroda není na povrchu, ale je v hloubi…“ (P. Cézanne). Nedílnou součástí jeho tvorby 
jsou také rozměrné dřevořezy, kde je konečným dílem nejen otisk, grafický list, ale i jeho matrice. Vystavenými 
díly, vesměs z poslední doby, se návštěvník ocitl v místech, z nichž vychází malířovo pochopení přírodních dějů, 
obklopen zeleným světlem, které je stavebním kamenem hmotnosti či průzračnosti kompozic, uprostřed ticha lesů 
zaplavených vodami. Kurátor výstavy Ivan Neumann. 

TO BYLA ZAJÍMAVÁ UKÁZKA KVA-
LITNÍ VÝSTAVY, O KTEROU DOSPĚ-

LÍ NEJEVILI ZÁJEM, ALE REAKCE 
ŠKOLNÍ MLÁDEŽE BYLA VÝTEČNÁ! 
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19. červen – 30. srpen 2015 
POSÁZAVÍ V HISTORICKÉ FOTOGRAFII  

Snímky slavných pražských fotografů Jindřicha Eckerta a Josefa Fiedlera, kolínského fotografa Františka Krátké-
ho a několika fotoamatérů přenesly návštěvníka do Posázaví před 100 až 130 lety. Kurátorem výstavy byl majitel 
fotografické sbírky, historik fotografie Pavel Scheufler. 
 
15. září – 30. květen 2016 
DESIGNBLOK BENEŠOV 2015: LEGO+ 

Designblok - každoroční výběrová mezinárodní přehlídka současného designu nábytku, průmyslového designu, 
bytových doplňků, svítidel, módy a šperku, které se pravidelně zúčastňuje i Benešovské muzeum umění a desig-
nu. V tomto ročníku se zaměřilo na známý fenomén LEGO. Tato dětská stavebnice umožňuje nejen zábavu pro 
nejmladší generaci, ale začíná pronikat i do dalších oblastí. Jednu z nich tvoří učební pomůcky LEGO EDUCATI-
ON, z nichž nejpřínosnější jsou robotické stavebnice, které umožňují výcvik kolektivní práce na jednoduchých 
robotických systémech. Ty byly na výstavě ke shlédnutí a objednaným školním skupinám k přímému předvedení 
a vyzkoušení. Druhou část výstavy tvořily stavebnice modelů slavných staveb architektury 20. století. 
 
15. září – 30. květen 2016 
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ MM-CITÉ 

Komorní výstava připravená v rámci festivalu Designblok '15 představila špičkový český mobiliář zlínské značky 
mm-cité za níž stojí designérská a organizační práce Radka Hegemona a Davida Karáska. Jejich lavičky, orien-
tační směrovky, stojany na kola, odpadkové koše i zastávkové přístřešky jsou známé z mnoha měst naší republi-
ky, železničních koridorů, ale i ze zahraničí. 
 
16. září – 3. říjen 
ALENA VAICOVÁ - OBRAZY 

Průřez tvorbou malířky starší generace, absolventky pražské UMPRUM, která již druhou dekádu působí na Bene-
šovsku. 
 
31. říjen – 20. listopad 
ODRAZY  
SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 2015 

Výsledky benešovského uměleckého sympozia, které proběhlo tradičně na náměstí na přelomu srpna a září. 
Prezentace prací T. Mitury, J. Gajdošíka, O. Doskočila, Š. Dlouhého a B. Orlické. 
 
28. listopad – 28. únor 2016 
ONDŘEJ ŠIK – VE STÍNU SVĚTLA 

První souborná výstava Ondřeje Šika (1944-1997), málo známého fotografa, jehož tvorba je mimo jiné spjata 
s okolím Benešova a Votic, kde mapoval zanikající vesnickou lidovou architekturu. Spolu s dalšími svými přáteli 
fotografy reagoval rozsáhlým cyklem rovněž na fenomén zanikajícího historického města Most. Motivy pomíjivosti 
a zániku se objevují i v jeho největších cyklech Pozůstalost a Obrázky na zdi. V době, kdy se stal farářem Česko-
slovenské církve husitské, svou fotografickou tvorbu zcela ukončil. Úvodní slovo na vernisáži Prof. Jindřich Štreit 
a Mgr. Julie Weissová. 
  
 
 PIARISTICKÁ KOLEJ, Masarykovo náměstí č.p. 1 (otevřeno pondělí – pátek 8:00 – 16:00) 
  
Architekt OTAKAR NOVOTNÝ (1880-1959) 

Naučná expozice představuje dílo slavného benešovského rodáka, českého architekta, designéra a pedagoga, 
jednu ze zakladatelských osobností moderní české architektury.  
 
 
 MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ, Malé náměstí 5 (otevřeno pondělí – pátek 8:00 – 18:00) 

 
10. leden – 15. únor  
NAHRAJ 
akce a experiment v české architektuře 

Děje se něco zajímavého v české architektuře? Ano! Nezávisle na hlavním proudu rostou u nás architektonická 
díla, navrhovaná jako malé sociální i konstrukční experimenty, prováděná často vlastníma rukama a s nízkým 
rozpočtem. Nemají ambici od základu změnit vnímání prostoru a hranic architektury, spíše obohatit konkrétní 
místo a komunitu. Navazují nově na přerušenou tradici kultivace městské i venkovské krajiny a umí si získat po-
zornost a oblibu u široké veřejnosti. 
Výstava představila experimentální díla vybraných atelierů na první souborné výstavě v České republice. Autorům 
nešlo jen o prezentaci samotných objektů, ale hlavně o jejich sociální dopad - označení krajiny, oživení místa, 
aktivitu veřejnosti, konstrukční a technologický experiment. Prezentovat architekturu statickými fotografiemi je 
nudné, chtěli zaujmout akcí a radostí z tvoření díla. Kurátoři Martin Kloda a Hana Procházková, produkce Galerie 
Jaroslava Fragnera, ARCHWERK. Během výstavy proběhl animační workshop pro školy a veřejnost na téma 
tenzegrity.   
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19. únor - 21. březen  
A ZASE MY 

Co se událo ve výtvarném ateliéru Základní umělecké školy v Benešově od začátku tohoto školního roku? Vybra-
né práce žáků všech věkových kategorií.  
 
 
 
 
30. březen - 26. duben  
JOSEF SUK 

Výstava o životě a díle hudebního skladatele Josefa Suka, jehož život byl neodmyslitelně spjatý s Benešovskem, 
byla uspořádána v rámci hudebního festivalu Sukovo jaro u příležitosti 80. výročí úmrtí autora. Odborná spoluprá-
ce Josef Kučera. 
 
7. květen - 14. červen  
MLUVTE PROSÍM! CHCEME TO SLYŠET!  

Výstava připravená k 70. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa spojeneckými 
armádami vznikla na základě projektu, který spojil Český svaz bojovníků za svobodu a benešovské střední           
i základní školy. Výstup, který vznikl na základě tohoto bezprostředního kontaktu, byl prezentován na výstavě, 
kterou připravilo Muzeum umění a designu.  
 
 
 
 
 
22. červen – 8. srpen 
VÝTVARNÝ ATELIÉR  

Absolventské práce výtvarného ateliéru žáků Základní umělecké školy – A. Bařtipánová, V. Bezdíčková, M. Bez-
korovayna, J. Cajthamlová, K. Hrubanová, P. Jelínková, A. Kollárová, P. Marešová, P. Polach, S. Sadílková,         
I. Šebková, A. Tesáčková, A. Tesaříková, A. Vlatkovič, A. Zabronská. 
 
13. srpen – 25. září 
SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA PRO FIRMU BAŤA – REALIZACE A NÁVRHY 

Komorní výstava představila prostřednictvím plánů, archivní fotodokumentace a fotografií příklady racionálně 
pojatých sakrálních staveb, navržených pro firmu Baťa. Byly často projektovány v kombinacích jednoduchých 
kubických tvarů s využitím standardního konstrukčního modulu. Přes nezvyklé konstruktivistické formy vznikala 
silná emocionální díla, která zapadala do urbanistického kontextu baťovské zástavby. Autory realizací byli přede-
vším významní firemní architekti František Lýdie Gahura a Vladimír Karfík. Kurátorka výstavy, PhDr. Ladislava 
Horňáková, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, repríza výstavy. 
 
9. říjen – 12. listopad  
HODINY S PŘÍBĚHEM, fotografie Jaroslava Pelíška 

Hodiny nás provázejí celým životem. Jejich tikot měří čas od minuty narození v našem rodném listě až po minutu 
na tom úmrtním. Nezáleží tolik na délce života, ale na okamžicích, kdy se čas zastaví. Jsou to chvíle, které se 
hluboce otisknou do našich srdcí, které nám ukazují na ty nejdůležitější věci v životě. Některé jsou úsměvné, jiné 
bolestné a další nám mění život. Vystavené fotografie byly volně inspirovány příběhy stejnojmenné literární sou-
těže. Výstavu pořádá RUAH o.p.s. k příležitosti  Světového dne hospicové a paliativní péče.  
 
20. listopad – 30. prosinec 
BARVY A VŮNĚ  

Výstava dvou přítelkyň, malířky Jitky Němečkové a aromaterapeutky Jany Urbanové, zavedla návštěvníky          
do světa obrazů a vůni aromatických olejů. V rámci výstavy bylo připravených několik tvůrčích dílen.  
 

SUKOVI POTOMCI SI PŘÁLI V BE-
NEŠOVĚ V HUSOVĚ ULICI PAMĚTNÍ 

EXPOZICI, SNAD SE JI JEDNOU 
PODAŘÍ VYBUDOVAT 

VÍTE, ŽE SE ABSOLVENTI BENE-
ŠOVSKÉ ZUŠ DOSTÁVAJÍ VELMI 

ČASTO NA PRESTIŽNÍ VÝTVARNÉ 
ŠKOLY JAKO JE AVU A UMPRUM? 



 

62 
 

 
 

Malá, ale atraktivní výstava o slavné škole Bauhaus, která probíhala v kabinetě umění,  
patřila v roce 2015 k nejúspěšnějším a dostala se i do celostátních médií. 

BAUHAUS 
V BENEŠOVĚ! 

TURISTÉ NEVĚŘILI  
SVÝM OČÍM 
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Další vzdělávací akce 
Vzdělávací akce jsou různého typu, od uměleckých až k vědeckým. Muzeum soustředěně sleduje aktuální trend 
propojení umění s vědou. Aktivity jsou připravovány jednak ve vypsaných termínech, jednak na přání jednotlivců 
či kolektivní objednávku veřejnosti. Specifickou rovinu tvoří akce pro školní skupiny, kterých je vždy několik za 
týden a nejsou v programu a zpětných přehledech uváděny. Počet aktivit našeho muzea vzhledem k počtu jeho 
edukačních pracovníků je nadprůměrný. 
 

  
 

    
 
 

 PŘEHLED VYBRANÝCH AKCÍ ROKU 2015 

 
8. leden 
UKRAJINA… RUSKO… 

Přednáška a následná beseda s publicistkou Petrou Procházkovou, která patří k největším znalcům života – poli-
tiky, ekonomiky i kultury – v postsovětských zemích a pravidelně o nich píše zejména do Lidových novin. 
 
22. leden 
BENEŠOVŠTÍ PIARISTÉ  
Divadlo a hudba v 18. století, aneb zavítal k nám Šimon Kalous. 

Šimon Kalous byl významný piaristický skladatel, od jehož narození uplynulo  300 let. Komponovaný program      
o jeho životě a díle připravil PhDr. Václav Bartůšek. V průběhu večera zazněly ukázky z jeho tvorby – Missa bre-
vis in F.  
 
27. leden  
ŽILI MEZI NÁMI, Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. 
cyklus VÝZNAMNÉ DNY 

V cyklu Významné dny připomínáme významné události, tradice a ušlechtilé cíle, na kterých byla vybudována 
česká státnost. V Městské výstavní síni proběhla v září minulého roku výstava o pohnutém osudu židovských 
obyvatel Benešova za okupace. Výstava vzbudila velký zájem veřejnosti, a proto se její autoři rozhodli znovu ji 
prezentovat v rámci večera v Šímově síni muzea. Povede Petr Šraier a Anna Fassatiová. Dopolední program pro 
školy. 
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29. leden 
NAHRAJ /animační workshop k výstavě akce a experiment v české architektuře 

Animační workshop na téma tensegrity proběhl v rámci výstavy v Městské výstavní síni. Připravil Martin Kloda     
a Hana Procházková z Galerie J. Fragnera Praha.  
 
30. leden 
PROMÍTEJ I TY 

Filmotéka Člověka v tísni. Pravidelně vždy poslední pátek v měsíci. Ve spolupráci se sdružením ProBenešov. 
 
9. únor 
... A KRESLIL SVĚTLEM  

setkání nad fotografickým dílem Zdeňka Mrkvičky se konalo v rámci probíhající komorní výstavy autora. Připravila 
Anna Fassatiová. 
 
20. únor 
SLOVO 
cyklus VÝZNAMNÉ DNY – MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA 

Právě probíhající výstava Lucent poskytla základní inspiraci k tématu „řeč, slovo, slabika“. Jak vnímáme příbuz-
nost a odlišnost dvou blízkých jazyků, češtiny a slovenštiny?  
Připravovaná výstava o duchovním rozměru jezuitského řádu, který krátce působil v benešovské piaristické koleji, 
doplnila toto téma o další aspekty.  
 
25. únor  
JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI 
cyklus VÝZNAMNÉ DNY, připomínka neslavného komunistického puče 

Setkání s básníkem, publicistou a redaktorem Českého rozhlasu Milošem Doležalem, autorem knihy Jako by-
chom dnes zemřít měli – drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Kniha 
získala ocenění Kniha roku 2012 v anketě Lidových novin a Dobrá kniha roku 2012 v anketě Katolického týdení-
ku. Ukázky z knihy četl autor a Jana Franková, na bicí a harmoniku doprovázel Vladimír Herák. 
Komponovaný program spojený s promítáním fotografické dokumentace, úryvek filmu Běda tomu, skrze něhož 
přichází pohoršení. Připraveno ve spolupráci s Konfederací politických vězňů Benešov a Farnosti sv. Mikuláše 
Benešov.    
 
19. březen 
PETR BRANDL 

Přednáška o díle jedné z nejvýznamnějších osobností českého barokního malířství, Petru Brandlovi. Věnoval se 
především malbě oltářních a žánrových obrazů či portrétům. Připravil Mgr. Petr Turecký. 
 
 
 
 
 
23. - 28. březen 
JEDEN SVĚT / PRASKNĚTE SVOJE BUBLINY 

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Cílem letošního ročníku je narušit předsudky, pohodlné nevě-
domí a fámy šířené českou společností. Připravuje sdružení ProBenešov. 
Po předběžné domluvě může dopolední projekce pro školy navštívit i široká veřejnost. 
 
15. duben 
JOSEF SUK 

Komentovaná prohlídka výstavy v Městské výstavní síni, Malé nám. 5 (atrium knihovny).  
 
11. duben 
DĚDICTVÍ VĚČNOSTI 

Autorské čtení a křest knížky benešovského autora J. Kolára. 
 
17. duben 
PŘEKVAPIVÉ STAVBY I. 

David Vávra již od dětství a mládí prochází města a krajiny s tužkou v ruce a zápisníkem, do kterého zapisuje      
a načrtává domy, stromy, zachycuje atmosféru místa, kde se nachází. Z jeho procházek vznikla oblíbená občas-
ná setkání pátračů po architektonických skvostech, která se konají v klubu na pražské Dobešce a následně kníž-
ka Překvapivé stavby. Autor nám umožnil putovat s touto knížkou dále – bylo to bez jeho přítomnosti, ale s jeho 
dovolením jsme mohli využít videonahrávky z klubu Dobeška. 
 
21. duben 
FRANTIŠEK HODONSKÝ / ZELENÁ TÍHA 

Komentovaná prohlídka výstavy. Připravila A. Fassatiová. 

TENHLE FESTIVAL MÁ SNAD HOD-
NOTNĚJŠÍ FILMY, NEŽ KARLOVY 
VARY. A JEŠTĚ ZA NÁMI PŘIJEDE 

AŽ DO BENEŠOVA! 
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22. duben, středa, Masarykovo náměstí Benešov  
DEN ZEMĚ 

Rok 2015 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem půdy. V návaznosti na toto hlavní téma jsme připravili program 
pro školy a širokou veřejnost. Zaměřili jsme se rovněž na problematiku, kterou se zabývá Fair trade, s cílem upo-
zornit na propojenost našeho spotřebního chování s problémy tzv. rozvojových zemí. Program připravilo Muzeum 
umění a designu ve spolupráci s Vyšší odbornou a Střední zemědělskou školou Benešov (informační stánky, 
výukové a zážitkové programy v dopoledních hodinách) a Junákem Benešov. 
 
18. květen  
NICO TER LINDEN, POVÍDÁ SE ... O TÓŘE 

Setkání s Nico ter Lindenem, nizozemským teologem a spisovatelem, který se snaží poselství bible srozumitelně 
zprostředkovat současnému posluchači. Připraveno ve spolupráci s vydavatelstvím EMAN Benešov. 
 
22. květen  
PŘEKVAPIVÉ STAVBY II. 
NEČEKANÉ KRÁSY HORNÍHO SLEZSKA 

Další putování s architektem Davidem Vávrou. 
 
24. květen 
EVROPSKÝ DEN PARKŮ  

Komentovaná procházka konopišťským parkem s Mgr. Václavem Kovaříkem, renomovaným odborníkem              
a jednou z osobností ochrany přírody a krajiny na Benešovsku. Již řadu let se zabývá průzkumem a mapováním 
zámeckých parků, je autorem řady článků do odborných časopisů a publikací. Sraz u hlavního vchodu do parku 
na přeložce v 10:00 hod.  
 
10. červen  
OHROŽUJE NÁS VÍC ISLAMIZACE NEBO RUSKO-UKRAJINSKÝ KONFLIKT? 

Přednáška a beseda s politologem a sociologem Ivanem Gabalem, poslancem Parlamentu ČR, místopředsedou 
výboru pro obranu, členem výboru pro bezpečnost, podvýboru pro migraci a azylovou politiku. Ve svých názorech 
umí být velice razantní, což se pozitivně odráží na jeho vyjednávacích schopnostech, které aktuálně uplatňuje 
zejména při řešení konfliktu na Ukrajině, v oblasti islamizace, bezpečnosti Evropy i realizace záchranných misí po 
celém světě. V otázce vnitrostátní bezpečnosti velmi konstruktivně působí na strukturu a fungování bezpečnost-
ních složek, stejně jako i na financování obrany a bezpečnosti naší země. 
 
18. červen 
MUZEJNÍ NOC 

18:00 vernisáž výstavy Posázaví v historické fotografii 
18:30 – 22:00 ukázka podnikového relaxačního centra v laboratoři ergonomie 
20:30 Matej Benko Quintet, písně Voskovce, Wericha a Ježka v podání Ondřeje Rumla 
 
20. a 21. červen 
K. u. K. VERBUNGSKANZLEI  
železniční stanice Benešov, salonní vůz Posázavského Pacifiku 

Expozice s trochou nadsázky ukazovala, jak mohla vypadat rakouská C. K. vojenská náborová kancelář. Kromě 
dobových předmětů, zbraní a literatury, návštěvníky pobavily oživlé mechanické figury, tehdy zvané „mutanti“ – 
na flašinet zahrály melodie, při kterých tančili naši předkové. Připraveno ve spolupráci se společností Posázavský 
Pacifik a sběratelem Ivanem Veselým.  
 
25. červen, čtvrtek  
PŘEKVAPIVÉ STAVBY III. 
ŽAPONSKÉ OBRÁZKY 

Znovu jsme putovali s architektem Davidem Vávrou – s ním a bez něj. 
 
3. červenec 2015  
JAN HUS, 1415 - 2015 

HLEDEJ PRAVDU, SLYŠ PRAVDU, UČ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU, MLUV PRAVDU, DRŽ PRAVDU, BRAŇ 
PRAVDU! (Husovo sedmero) 
Připomínka života a smrti Mistra Jana Husa u příležitosti 600. výročí od jeho smrti. Shromáždění u pomníku Jana 
Husa na Husově nám. v Benešově se konalo za účasti představitelů města Benešova, zástupců benešovských 
církví a obyvatel města. Proslov Mgr. Josef Švehla, farář Církve československé husitské. Hudba Ivana 
Masnicová.  
 
15. červenec 
PODVEČERNÍ EXPOZICE /zaměřeno na fotografii 

Cyklus komentovaných prohlídek Podvečerní expozice, postupně představil veřejnosti jednotlivé muzejní 
expozice. Stálou expozici české a slovenské fotografie provedla A. Fassatiová. 
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13. srpen 
PODVEČERNÍ EXPOZICE /zaměřeno na plastiku 

Další komentovaná prohlídka představila expozici plastiky.  
 
15. srpen /Depo železniční stanice Benešov, salonní vůz Posázavského Pacifiku 
POSÁZAVSKÝ PACIFIK 

U příležitosti benešovského posvícení byla připravena prohlídka salonního vozu, železničního depa a exponátů 
Posázavského Pacifiku. Ve spolupráci s občanským sdružením Posázavský Pacifik a Městem Benešov. 
 
29. srpen /železniční stanice Vlašim, salonní vůz Posázavského Pacifiku a poštovní vagón 
OSUDOVÁ CESTA Františka Ferdinanda d`Este  do Sarajeva  
MUZEUM VLAKOVÉ POŠTY  

Výstavy v netradičním prostoru salonního vozu a poštovního vagónu byly příspěvkem Posázavského Pacifiku      
a města Benešov k oslavám 120. výročí zahájení činnosti místní železniční dráhy Benešov – Vlašim.  
 
31. srpen –  pátek 4. září /Masarykovo náměstí a Konopiště 
UMĚLECKÉ SYMPOZIUM III.   
ODRAZY 

Třetí ročník uměleckého sympozia se konal ve spolupráci se studenty Akademie výtvarných umění v Praze, kteří 
zaznamenávali a následně výtvarně zpracovávali tvář místa. V průběhu sympozia již tradičně probíhaly dílny pro 
děti a dospělé se S. Vačkářovou a D. Doskočilovou.  
Připraveno bylo rovněž večerní setkání účastníků sympozia s veřejnosti. 
 
5. září /centrum města 
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
PAMÁTKY ZNOVUZROZENÉ je ústředním letošním tématem této významné celoevropské kulturně poznávací    

a výchovné akce, která se v ČR koná od r. 1991. Benešov se připojil s programem, který s pomocí techniky dronu 
s videokamerou předvedl netradiční pohled na benešovské památky z ptačí perspektivy. Začátek akce v 9:00 
před Muzeem umění a designu, Malé nám. 1.  Připravila A. Fassatiová a M. Hornerová. 
 
16. září /17:00, Depo železniční stanice Benešov, salonní vůz Posázavského Pacifiku 
POSÁZAVSKÝ PACIFIK 

Prohlídka salonního vozu, železničního depa a exponátů Posázavského Pacifiku. Připraveno ve spolupráci          
s občanským sdružením Posázavský Pacifik a Městem Benešov. 
 
DEN ARCHITEKTURY, 3. a 4. říjen 

Benešov se opět připojil k festivalu – Den architektury, který probíhal ve 49 českých městech a na Slovensku.  
 
3. říjen 2015, sraz ve 14:00 u radnice, Masarykovo náměstí 
CO MŮŽE BÝT CENTRUM MĚSTA? 

Centrem města s mapou v ruce s členy spolku ArchiBN. Proč vypadá centrum Benešova tak, jak vypadá? Jaké 
kvalitní porevoluční stavby tu vznikly? Proč v centru chybí tolik domů? Co je to náměstí a jak má vypadat? Co 
zmizelo a co se objevilo nového? Chybí tu zeleň, parkoviště nebo něco jiného? 
 
4. říjen 2015, sraz ve 14:30 na vlakovém nádraží v Senohrabech 
JEDNO ÚDOLÍ, TŘI KOPCE 
ZA ARCHITEKTUROU HRUŠOVA 

Navázali jsme na loňskou procházku za zajímavými stavbami v Senohrabech s P. Líbalem, která měla velký 
úspěch. Nyní jsme se soustředili na spodní část Senohrab – Hrušov.  Mgr. Patrik Líbal, Ph.D. se zabývá recepcí 
antiky v novověkém stavitelství, moderní architekturou a problematikou výstavby vil, obzvláště v Posázaví. 
 
14. říjen  
MM-CITÉ a městský mobiliář v Benešově 

Komentovaná prohlídka výstavy. 
 
30. říjen 
PRÁZDNINOVÝ DEN V MUZEU 
DĚTI, STAŇTE SE NA PÁR HODIN PRAVĚKÝM ČLOVĚKEM 

Prázdniny v muzeu pro děti ve věku od 6 do 12 let.  
 
5. listopad 2015 
GALERIJNÍ SPORT –  ŘÍM ZA 7 DNÍ 

Řím jako živá galerie umění má na každém rohu co nabídnout. 100 naběhaných kilometrů, 30 kostelů, 10 muzeí, 
1 hrad a moře fontán – to vše se dá stihnout během sedmidenní návštěvy Říma. Město na řece Tibeře očima 
dvou studentek dějin umění doplněné o promítání fotografií. 
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12. listopad 2015 
KONCERT K 17. LISTOPADU V ROCE 25. NAROZENIN MUZEA UMĚNÍ 
TRIO PROKOP – ANDRŠT – HRUBÝ  

Trio, které tvoří vedoucí kapely Framus Five – Michal Prokop, nadžánrový kytarista Luboš Andršt a neméně vše-
stranný houslista Jan Hrubý, vzniklo v roce 1987. Písničkový základ koncertu je rozšířen Andrštovými instrumen-
tálními zkušenostmi s blues a s jazzrockem i osobitou hrou Jana Hrubého na elektrifikované housle. Hudba tria 
vytváří příjemnou civilní atmosféru plnou radosti z bezstarostného muzicírování bez exhibice.  
 
13. listopad 2015 /areál SOUS, Jana Nohy, Benešov 
ADAM FEJFAR – SEBOU SVÁZANI 
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY 

Socha byla vytvořena v rámci sochařského sympozia v Benešově pod vedením pedagoga Zdeňka Ruffera. 
Úvodní slovo PaeDr. Zlata Budayová a Mgr. Zdeněk Zahradníček. Hudba Ctirad Sedláček.  
 
20. listopad 2015  
MIGRANTI V NĚMECKU, realita mezi politikou, ekonomikou a občanskou angažovaností 

Beseda s Libuší Černou, novinářkou, dlouholetou redaktorkou v Radio Bremen, dnes předsedkyní Brémské rady 
pro integraci, která patří k zemskému parlamentu. 
SITUACE V UPRCHLICKÉM TÁBOŘE  

Dva krátké rozhovory dokumentující situaci na hranicích Maďarska v polovině září 2015 představila Barbora Kin-
kalová. S kolegou Michalem Klodnerem z pražského Národního filmového archivu působili v uprchlickém táboře 
Rozske několik dní jako dobrovolníci a zároveň se uprchlíků ptali na jejich osudy. Projekce jejich filmového zá-
znamu a krátká beseda.  
 
25. listopad 
BENEŠOVSKÝ DEN VĚDY 

Zamyšlení nad stavbou hmoty a vznikem vesmíru.  
Doc. MUDr. Giboda: Současné umění a věda, promítání o prezentaci umělců v rámci areálu CERN. 
URYCHLOVAČ CERN, 18:00 

Přednáška, promítání filmu a beseda s odborným pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR - Janem 
Weichertem, který se specializuje na vývoj detektorů a výzkum dat v rámci CERN  (z franc. Conseil Européen 
pour la recherche nucléaire). CERN je vedoucí světovou laboratoří pro základní fyzikální výzkum elementárních 
částic a struktury hmoty. Zabývá se základním výzkumem v oblasti nejmenších struktur v nitru hmoty, na které     
v současnosti „dohlédneme“. Hledají se zde odpovědi na hluboké, i když vlastně přirozené otázky: Co je to hmo-
ta? Jak vznikla? Jaké jsou její základní stavební prvky? Co je drží pohromadě? Jak se podílejí na vzniku a uspo-
řádání složitějších věcí v přírodě a celého vesmíru?  
 
28. listopad 
BARVY A VŮNĚ  

Obrazy Jitka Němečková, aromatické oleje Jana Urbanová. Podvečerní tvůrčí dílny s obrazy a aromaterapií. 
Chvilka soustředění na sebe samotné v předvánočním čase. Malování, tvorba osobního olejového parfému.  
 
30. listopad  
MILÁNO A JEHO EXPO 2015 

Procházka světovou výstavou Expo 2015 a městem Miláno s  PhDr. Václavem Bartůškem Ph.D. a Mgr. Jitkou 
Bartůškovou. 
 
4. prosinec  
BARVY A VŮNĚ  

Obrazy Jitka Němečková, aromatické oleje Jana Urbanová. Podvečerní tvůrčí dílny s obrazy a aromaterapií.  
 
7. prosinec 
ODPOLEDNE S LEGEM 

V rámci výstavy LEGO+ představili studenti Gymnázia Benešov, členové kroužku robotiky, svůj model, se kterým  
se letos zúčastnili robotických dní na ČVUT v Praze a zároveň model ze sbírky muzea. 
 
13. prosinec  
ADVENTNÍ ODPOLEDNE S LEGEM 

Setkání příznivců legendární stavebnice, určené pro děti i dospělé, v rámci současné muzejní expozice. Rozvoj 
představivosti, trpělivosti, logického myšlení, systematického přístupu, jemné motoriky a dalších dovedností. 
Slovem i hrou provázel Petr Volný, který na toto odpoledne doplnil výstavu i částí své sbírky.  
 
24. prosinec /Masarykovo nám. 
VÁNOČNÍ SLOVO 

Tradiční společné setkání obyvatel Benešova, představitelů benešovských církvi a zástupců radnice na Štědrý 
den  u rozsvíceného vánočního stromu. Jako každoročně vás pozve starobylý benešovský zvon Ave Maria. Bib-
lické texty, vánoční písně a koledy.  



 

68 
 

 
 

Umělecká tvorba bývá přirozenou reakci člověka na dění kolem něj. Již mnohokrát v historii se potvrdilo, že   
umění předjímalo další chod dějin. Závažná společenská a politická témata se objevují v cyklu přednášek,  

které v muzeu pravidelně připravujeme. Beseda o událostech na Ukrajině a v Rusku s Petrou Procházkovou. 
 

 
 

Po skončení oficiálního programu se vedou často ještě další neformální diskuse. 
 

 
 

Na některé náročnější akce se širší veřejnost dostane jen prostřednictvím připravených besed a přednášek. 
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Červnová přednáška a beseda s politologem a sociologem Ivanem Gabalem, poslancem Parlamentu ČR             
s aktuálním tématem – OHROŽUJE NÁS VÍC ISLAMIZACE NEBO RUSKO-UKRAJINSKÝ KONFLIKT?  

Upozornil na to, že Evropa se v blízké době bude muset vypořádat s velkým množstvím migrantů  
z muslimského světa. Výrazně doporučoval vybudovat společný integrační program pro migranty,  

který by je učil přizpůsobovat se Evropě. Nemůže to být naopak.  
 

 
 

Závažné společenské problémy – tentokrát o migrantech v Německu. Beseda s novinářkou, rozhlasovou        
redaktorkou a v současnosti předsedkyní Brémské rady pro integraci, která je součástí zemského parlamentu, 

paní Libuší Černou, se připravovala již od jara. V průběhu příprav (uskutečnila se až v listopadu),  
se stupňovala důležitost jejího uskutečnění. Pozvání přijali i pracovníci s Národního filmového archivu. 
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Výstava LUCENT byla vděčným tématem pro školní mládež. Děti jsou vtaženy do hry Různorodá různorodost.  
Pracovaly se slovy, zvukem, vizuální představivostí… 

 

 
 

Tvůrčí dílny jsou nezbytnou součástí muzejní práce. 
 

 
 

Promítání kvalitních filmů festivalu Jeden svět provází v průběhu roku vtipná propagace. 
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Filmový festival Jeden svět začíná… 
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FESTIVAL JEDEN SVĚT V BENEŠOVĚ 
– SVĚŽÍ MYŠLENÍ, INTELIGENTNÍ 

NÁVŠTĚVNÍCI, INSPIRATIVNÍ ORGA-
NIZAČNÍ TÝM, KVALITNÍ FILMY! 

JEDEN SVĚT 
A MUZEUM UMĚNÍ BENEŠOV, 

TO JE PŘESNĚ TO,  
CO PATŘÍ K SOBĚ! 
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Tíhu organizace berou na sebe mladí lidé – bývalí a současní studenti benešovského Gymnázia. 
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K festivalu patří úvody před filmem… 
 

 
 

… napětí, jestli nebude zlobit technika… 

 

 
 

… konečně klid a film běží… můžeme se jít připravit na besedu po projekci :-) 
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Designové balónky Ikea se lehce vznášejí nad hlavami návštěvníků festivalu. 
 

  
 

Z muzea umění se během festivalu stává multikino, promítá se i v učebnách. 

 
 

mmm m  
 

 

 
 

Díky uznávanému benešovskému nakladatelství Eman se uskutečnila první Noc literatury. 
Hostem byl nizozemský spisovatel Nico ter Linden. 
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Do konopišťského parku vodíme návštěvníky nejen za architekturou, sochami, ale také za přírodou. 
 

 
 

Restaurování soch Na Sladovce – každá ruka dobrá …. 
 

    
 

Sympozium se studenty Akademie výtvarných umění v Praze začíná. Obyvatelé mohli celý týden sledovat tvorbu 
objektů, kterými studenti vyjadřují, jak vidí naše město. Objevily se hrací automaty, kérky, odkaz na SS prostor 

Neveklovsko za II. sv. války… 

ZNALEC KONOPIŠŤSKÉHO PAR-
KU, MAGISTR KOVAŘÍK JE AU-

TOREM NOVÉ ZAJÍMAVÉ KNIHY O 
PŘÍRODĚ BENEŠOVA A OKOLÍ 
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V průběhu sympozií vede tvůrčí dílny pro veřejnost na náměstí Soňa Vačkářová,  
která říká – fantazii se meze nekladou. Její veselost a nápaditost je nakažlivá…  

 

 
 

 
 

Umělecké sympozium se z náměstí přeneslo do Šímovy síně. 

KRÁJÍ SE TO JAK TVAROH. 
TAK DĚTI, POJĎTE! 
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Památník holokaustu prošel částečnou rekonstrukci interiéru. Pracovníci muzea přiložili ruce při jeho úklidu... 
 

 
 

… a při organizaci městských připomínkových květnových akcí k výročí konce II. světové války.  

 

 
 

Podvečerní komentované prohlídky výstav si veřejnost oblíbila. 
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Obyvatelé města si již zvykli, že každý rok 22. dubna se konají akce ke Dni Země.                                           
Jejich iniciátorem je muzeum, ale ke spolupráci si vybírá další partnery.  
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Do rozsáhlého projektu „Mluvte o tom! Chceme to slyšet!“ muzeum zapojilo benešovské školy všech stupňů,  
Svaz bojovníků za svobodu a Památník Benešov.  
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Z vernisáže slavného českého malíře Františka Hodonského (na snímku vlevo s kurátorem Dr. Neumannem). 
 

 
 

… jakou barvou dále? 

 

    
 

25. únor – pravidelně již několik let připomínáme neslavný komunistický puč.                                                     
Tentokrát komponovaným programem s básníkem, publicistou a redaktorem Českého rozhlasu,  

Milošem Doležalem – drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. 
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Někdy bychom si přáli, aby byla Šimova síň nafukovací a všichni zájemce se dostali dovnitř. 

 

    
 

Muzejní noc s tradičním posezením v sochařské expozici na dvorku. 
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Uprostřed Šímovy síně stál strom s malými zavěšenými fotografiemi. 
 

 
 

Na vernisáž výstavy fotografa Ondřeje Šika přijeli vzácní hosté. 
Na fotografii s kurátorkou Mgr. Julií Weisovou profesor Jindřich Štreit a arch. Petr Kovář (projektant benešovské-

ho Sboru znovuzrození); vpravo dole sochař Prof. Kurt Gebauer s manželkou.  
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Na prázdninové dny v muzeu se těší nejen děti, ale i pracovníci muzea. 
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Se sdružením Posázavský pacifik za sbírkou designu železnice do bývalé výtopny u nádraží 
 

 
 

Děti mnohdy podceňujeme a kupujeme nim nevkusné hračky se slovy, vždyť ony to stejně ještě nepoznají. 
Nepoznají, ale brzdí (a někdy i zabrzdí) to jejich rozvoj. Nafukovací hračky z Fatry Napajedla jsou pro rodiče,  

jimž na rozvoji vkusu jejich dětí záleží. 
 

 
 

Blíží se Vánoce a tak jsme opět nainstalovali betlém namalovaný Sido Jirem. 
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      Vánoční slovo roku 2015 


