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SLAVNÍ HOSTÉ NAŠEHO MUZEA  
 

 
 

 
Dvacet let činnosti Muzea umění a designu Benešov je důvodem k různým ohlédnutím. Mezi ně oprávněně patří   
i vzpomínka na slavné hosty, kteří ústav navštívili, nebo se dokonce podíleli na jeho aktivitách.  
 
Osobnosti uznávané svým vzděláním, názory a výsledky práce mohou sehrát ve vzdělávací činnosti muzeí umění 
významnou roli nejen tím, že svými hodnotami inspirují myšlení a práci lidí, ale také tím, že přitáhnou pozornost 
veřejnosti. 
 
Na dalších stranách jsme v abecedním řazení připravili fotografie našich významných hostů. Protože se nám 
nedochovaly dokumenty ze všech návštěv, jde jen o částečný výběr. Platí to zejména pro osobnosti z řad umělců, 
z nichž uvádíme jen menší procento. 
 
 

 
 

V polovině 90. let přivítalo město nejstarší žijící generaci osobností našeho fotografického umění na výstavě  
„Nestoři české fotografie“. Zprava Doc. RNDr. Jaroslav Šimek (pedagog FAMU a ČVUT), Ladislav Sitenský, 

Jaroslav Krejčí a Prof. PhDr. Ludvík Baran (pedagog FAMU). Mnozí z nich darovali do sbírky své práce. 
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Prof. RNDr. Jan Bednář, prorektor Univerzity Karlovy byl pozván coby slavný benešovský rodák, aby kvalifiko-
vaně přednášel o významném vzájemném přínosu soudobé vědy a víry.Prof. PhDr. Vladimír Birgus, historik     
a fotograf, dlouholetý pedagog FAMU a vedoucí Institutu výtvarné fotografie Slezské univerzity v Opavě PhDr. 

Bohuslav Blažek, psycholog a sociální ekolog byl známý mj. svým zájmem o metody soudobé kultivace venkov-

ského života. Vydal knihu studií, kde bylo zařazeno i Benešovsko a připravil rozhovory s pracovníky muzea. 
 

      
 

Blues band Luboše Andršta, dnes již legendy českého jazzu (uprostřed), na muzejní noci v roce 2007. Olga 
Bleyová (vlevo), osobnost slovenské fotografie, strávila v Benešově několik let života, připravila zde autorskou 

výstavu a město podpořilo vydání její monografie. Vít Cimbura, člen slavné designérské skupiny Atika, se podílel 

na rekonstrukci interiéru benešovského evangelického sboru a v muzeu připravil přehlídku své celoživotní tvorby. 
 

       
 

Malíř Tomáš Císařovský představil v Benešově své obrazy vztahující se ke kultuře Husákovy komunistické nor-

malizace a vytvořil zde před zraky diváků své monumentální dílo určené do veřejného prostoru našeho města. 
Slavná operní zpěvačka paní Soňa Červená vystoupila na pozvání paní Ing. Vlasty Chromé v Šímově síni mu-

zea. Vystoupení kytaristy Rudolfa Daška na výstavě Víta Cimbury zapadlo do projektu Osobnosti českého jazzu. 

 

       
 

Malíř Stanislav Diviš, vedoucí ateliéru  na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze připravil v muzeu nejprve 

výstavu svých studentů a poté představil vlastní práce. Fotografie z besedy pro zájemce o studium malby 
v Benešově. Režisér, kurátor a výtvarný publicista Martin Dostál. PhDr. Jiří X. Doležal, psycholog a známý 

publicista  z časopisu REFLEX připravil na pozvání členky muzejní rady PhDr. Anny Balatové výstavu fotografie  
a besedu o problematice marihuany. 
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Ing. Dušan Dugáček z košické univerzity připravil v muzeu seminář o kontemplaci. Otce Dominika Duku, arci-

biskupa pražského jsme při jeho návštěvě benešovské farnosti seznámili s tvorbou architekta Josefa Pleskota.  
Anna Fárová, teoretička a historička fotografie nám poskytla cenné rady při tvorbě stálé expozice fotografie. 

 

    
 

Prof. JUDr. Vladimír Franz, hudební skladatel a malíř vystavoval v Benešově nedlouho po sametové revoluci. 
Profesor Kurt Gebauer z Vysoké školy uměleckoprůmyslové se svými studenty na workshopu  

„Socha pro Masarykovo náměstí“ v roce 2007 
 

    
 

RNDr. Jiří Grygar, astrofyzik a popularizátor vědy opakovaně v Benešově přednášel o moderním vztahu vědy    

a víry, přijal také čestné členství v Evropském klubu Benešov, neboť sám dlouho vedl sekci vědy a umění  
v Evropském kulturním klubu Praha. Milan Grygar se svým synem, grafickým designérem  

Ondřejem Grygarem při přípravě výstavy v Benešově. 

 

    
 

Známý galerista a fotograf Jiří Hanke z Kladna navštívil muzeum  u příležitosti přehlídek nestorů a dalších  
osobností fotografie. Herec Jan Hartl vystoupil na vernisáži výstavy fotografií Hrubínovy Lešany. 
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Ivan Hlas zahrál a zazpíval na výstavě fotografií Františka Provazníka v roce 2008. Prof. PhDr. Josef Hlaváček, 

rektor VŠUP navštívil v muzeu vernisáže svých kolegů pedagogů.  
Ivan Hoffman, písničkář, fotograf a publicista věnoval do muzejní sbírky malou kolekci své tvorby. 

 

 
 

Sdružení českých grafiků Hollar připravilo besedu pro veřejnost. Zleva: PhDr. E. Bužgová, J. Sůra, V. Suchánek 
(předseda), K. Vysušil, J. Rathouský, Ing. V. Petrovský (tajemník sdružení) 

 

                                     
 

PhDr. Helena Honcoopová, ředitelka Sbírky asijského umění připravila přednášku ke své výstavě současné 
čínské tvorby. Doc. PhDr. R. Horáček, ředitel brněnského Domu umění prezentoval na výstavě „V rytmu letu 
bělásků“ edukativní program pro mládež i dospělé. Karel Hvížďala, slavný publicista (Dálkový výslech ad.)  

přednášel roku 2008 na téma „žurnalistika v globálním prostoru“. 
 

       
 

Sochař a publicista Miloslav Chlupáč, benešovský rodák, obdržel od starosty města na své výstavě  
čestné občanství. Fotografka Blanka Chocholová (na snímku s grafičkou Danou Bleyovou – vlevo)  

je kurátorkou řady výstav svého otce Václava Chocholy (na výstavě „Nestoři české fotografie“). 
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Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 v Chebu pojí k benešovskému muzeu staré profesní přátelství. 
Václav Jamek alias Eberhardt Hauptbahnhof, český spisovatel, psycholog, romanista, v 90. letech kulturní atašé 

v Paříži. Roku 2009 se účastnil originálního komponovaného večera, který z jeho díla sestavila Eva Mixánová. 
Jan Jandourek, sociolog a teolog, novinář a spisovatel přednášel v řadě akcí připravených muzeem  

jako reakce na události 11. září v New Yorku (Nové Twin Towers). 
 

    
 

V muzeu byly opakovaně připraveny večery poezie z díla básníka Vladimíra Janovice (vlevo). 
Malíř Vladimír Jarcovják s historičkou umění Evou Petrovou na své výstavě z cyklu „Umění a příroda“. 

 

 
 

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná z Londýna byla hvězdou akce arch. Venduly Zimandlové (Agents) BENELON,  

která byla urbanistickou vizí propojeného Benešova a Londýna. 
 

       

PhDr. Magda Juříková, kurátorka sbírky moderního umění Národní galerie pozvala počátkem 90. let do Benešo-

va  přední české sochaře (Opočenský, Kašpar ad.), aby dlouhodobě vystavily svá díla ve veřejném prostoru. 
Spisovatelka Eva Kantůrková, předsedkyně Obce spisovatelů připravila přednášku o současné české literatuře. 

Doc. akad. arch. Jaroslav Kadlec dlouhodobě odborně a morálně podporuje muzeum. 
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Eliška Kaplická, absolventka FAMU, navštívila v září 2010 Benešov v souvislosti s prezentací filmu „Oko nad 
Prahou“ o architektu Janu Kaplickém. Prof. Svatopluk Klimeš z Fakulty umění a designu ústecké univerzity  

připravil v rámci své výstavy v muzejním suterénu magickou ohňovou podívanou. 
 

 
 

Kocianovo kvarteto vystoupilo v muzeu u příležitosti životního jubilea Prof. Kouteckého. 

 

    
 

Prof. Sv. Klimeš s manželi Kolečkovými (pedagožka a děkan Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem) 
Prof. Stanislav Kolíbal se svým synem arch. Pavlem Kolíbalem (vlevo) při přípravě vlastní výstavy  

v rámci cyklu „Osobnosti českého grafického designu“. 
 

    
 

Jaroslav Kořán, první pražský porevoluční primátor a posléze renomovaný vydavatel uměleckých publikací  
s rodinou v expozici plastiky. Spisovatel a publicista Pavel Kosatík přednáší v muzeu. 
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Rektor Akademie výtvarných umění v Praze Prof. PhDr. Jiří Kotalík s autorem muzejní monografie o arch. Vacu-
líkovi Mgr. Matějem Kotalíkem a pracovníky odd. architektury a designu Národního technického muzea  

J. Pauly, arch. P. Krajčím a PhDr. Jiřím Hulákem při prohlídce slavné benešovské stavby – hotelu Karlov. 

       

Jana Koubková zazpívala na muzejní noci v rámci cyklu „osobnosti českého jazzu“. Prof. MUDr. Josef Koutec-
ký, emeritní přednosta Kliniky dětské onkologie a nositel čestného ocenění Etického fóra ČR při oslavě svého 

životního jubilea v Šímově síni muzea s knihkupkyní, členkou muzejní rady paní Danielou Bendovou. 
Architekt Petr Kovář  při natáčení filmu „Sumný Benešov“. 

 

       
 

Doc. Ing. Miloslav Král, CSc., teoretik vědy, připravil v muzeu přednášku propojující témata  
teoretické fyziky, hlubinné psychologie, filosofie a teologie. Martin Kratochvíl, hudebník, filmař, podnikatel a 

cestovatel promítal v Benešově své nejnovější dokumenty z cest  do Himálájí a poté zahrál na muzejní noci 
s kytaristou Tony Ackermanem v rámci cyklu „osobnosti jazzu“. Historik umění PhDr. Jan Kříž z ČMVU v Praze 

(na fotografii s M. Chlupáčem) připravil v muzeu řadu výstav. 
 

       
 

Fotografka a filosofka PhDr. Dana Kyndrová na výstavě Osobnosti české fotografie. 
JUDr. Ing. Jiří Látal s manželkou Martinou Látalovou, novošlechta Špačků z Kokořína  

na party připravené v muzeu starostou města Ing. M. Chromým. 
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Architekti Prof. Ladislav Lábus a Markéta Cajthamlová při natáčení Šumného Benešova. Manželé – architekti 
Jan Línek a paní Dubská (uprostřed arch. David Vávra)  v benešovské Villániho ulici, kde projektovali tři domy   

a jeden park. Dr. Radovan Lipus, režisér se svým kameramanem natáčejí Šumný Benešov. 

 

       
 

Místostarosta Benešova Jaroslav Duras předává vzácnému hostu – rodáku Dr. Ing. Pavlu Liškovi, rektorovi 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové dárek na přivítanou. Historika Ing. arch. Zdeňka Lukeše ze Správy Pražské-

ho hradu, který v muzeu připravil přednášku o stavebních slozích 20. století, si přišel poslechnout také starosta 
města Ing. M. Chromý. Václav Malý, římskokatolický biskup, přednášel v rámci programu reagujícího na události 

11. listopadu v New Yorku. Prohlédl si také expozici o přínosu piaristů rozvoji vzdělání a kultury v Benešově. 
 

    
 

PhDr. Václav Macek, ředitel mezinárodního fotografického festivalu v Bratislavě s kolegou Dr. A. Hrabušickým  
ze Slovenské národní galerie se v muzeu setkali se sochařem M. Chlupáčem. PhDr. Jiří Machalický,  

významný český kritik a publicista, ředitel grafické sbírky Národní galerie v Praze  v 90.letech 20. století  
konzultoval koncepci stálé expozice grafiky našeho muzea. 

 

    
 

Prof. Jaroslav Malina, scénograf, rektor Akademie múzických umění v Praze v 90. letech 20. století připravil 

v muzeu  autorskou výstavu a také projekce filmů, na kterých spolupracoval jako scénograf. 
Prof. PhDr. František Václav Mareš, slavista, přednášel počátkem 90. let v Šímově síni muzea  

a obdržel zde od starosty Ing. M. Chromého čestné občanství města. 
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Paní PhDr. Věra Matějů, šéfredaktorka měsíčníku Fotografie-magazin a předsedkyně Svazu českých fotografů  
s manželem Doc. PhDr. Martinem Matějů, vedoucím katedry kulturologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy  

byli účastníky mnoha vernisáží. Ing. Jiří Mazánek, hudebník, odborný publicista a vydavatel  

spolupracoval s muzeem na několika odborných akcích a rovněž zde koncertoval. 
 

    
 

JUDr. Filip hrabě Sternberg na vernisáži výstavy svého předka hraběte Filipa Sternberga. Doc. Karel Míšek, 

předseda Asociace užité grafiky svou výstavou zahájil dlouhodobý cyklus Osobnosti současné české grafiky. 
 

       
 

Paní Ing. V. Chromá s Maxmiliánem hrabětem Wratislavem z Mitrovic,  majitelem zámku Dírná u Soběslavi 
na výstavě Filipa Sternberga. Mgr. Josef Moucha, šéfredaktor Revue fotografie v 90. letech 20. století, pedagog 

FAMU na výstavě Osobnosti české fotografie. Malíř Miloslav Moucha navštívil muzeum během své výstavy. 

 

    
 

Mgr. Daniela Mrázková, někdejší šéfredaktorka legendární Revue fotografie, zakladatelka Czech-press-photo  

a Galerie Josefa Sudka na Starém Městě v Praze navštívila vernisáž výstavy Nestoři české fotografie. 
Historička umění Helena Musilová z Národní galerie (vlevo) a fotografka Jolana Havelková (vpravo),  

ředitelky fotografického festivalu Funkeho Kolín spolupracují s naším muzeem. 
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Pan Ing. Jan Nepomuk Nádherný z Borotína, (rod Sidonie Nádherné)  s manželkou MUDr. Marií Nádhernou, 
roz. Horovou na vernisáži výstavy Filipa Sterberga. Designér, hudebník a herec Aleš Najbrt, předseda organi-

začního výboru Mezinárodního bienále Brno, patřil k prvním vystavujícím v našem muzeu, což vedlo shodou 
dalších okolností k nezvyklému průběhu vernisáže, na níž on ani muzejní pracovníci jistě jen tak nezapomenou. 

 

       
 

Ředitel Českého muzea výtvarných umění a předseda Rady galerií ČR PhDr. Ivan Neumann zahajoval u nás 
nejednu vernisáž. Na jedné z prvních byl přitom přítomen také jeho nový odborný pracovník – Angličan Richard 
Drury (vpravo), který se dostavil ve své uniformě příslušníka britského námořnictva. Dnes již proslulý výtvarník, 

divadelník a hudebník Petr Nikl měl na pozvání členky muzejní rady Evy Šternové počátkem 90. let v jejím bene-
šovském „dřezklubu“ jedno ze svých prvních magických divadelních představení. Arch. Tomáš Novotný, vnuk 

slavného benešovského rodáka, předseda Spolku výtv. umělců MÁNES na premiéře Šumného Benešova. 
 

       
 

Prof. Karel Nepraš sám instaloval na dvoře muzea dvojici svých objektů „Kráčející“ (na rozdíl od jejich zvětšeni-
ny umístěné před vchodem Národní galerie v Praze). Uznávaná kreslířka a grafička Květa Pacovská měla 

v Benešově výstavu  v rámci cyklu Osobnosti českého grafického designu.  PhDr. Petr Pavlovský, teatrolog, 

kritik, dlouholetý vedoucí katedry divadelní vědy FF UK Praha připravil pro Benešov velmi zajímavou přednášku  
o aktuálním stavu širokého spektra pražských divadel.  

 

       
 

Prof. arch. Jiří Pelcl, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, významný, cenami ověnčený designér, 
se byl v Benešově podívat na některé výstavy svých kolegů. Jiří Peňás, novinář a kritik, na výstavě k jubileu 

Ludvíka Vaculíka. Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., historik, ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy. 
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Prof. M. Petrusek, sociolog z Univerzity Karlovy připravil přednášku o vývoji soudobé společnosti. 
Fotograf a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové Ivan Pinkava daroval muzeu pro stálou expozici  
 jednu svou velkoformátovou práci. Josef Pleskot, nejuznávanější český architekt přelomu století působil 

v Benešově řadu let jako konzultant. Je zde realizována řada jeho projektů včetně oceněné radnice.  
V muzeu jsme připravili jeho autorskou výstavu. 

 

       
 

Ředitelka roudnické galerie výtvarného umění PhDr. Alena Potůčková (na fotografii s Richardem Drury)  
navštívila opakovaně naše muzeum. Prof. Štěpán Rak, hudebník, pedagog Akademie múzických umění v Praze 
opakovaně v Benešově koncertoval. Daniel Reynek, syn slavného grafika Bohuslava Reynka, který měl v muzeu 

výstavu svých fotografií, si ve stálé expozici prohlíží dílo svého otce. 
 

       
 

Prof. Přemysl Rut, spisovatel a hudebník, vedoucí katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU Praha,  
vystoupil roku 2009 na vernisáži výstavy „Hrubínovy Lešany“. Pan Růžička, buddhistický učitel, přednáší 

v muzeu téměř každým rokem. Břetislav Rychlík, režisér a spisovatel, si přišel prohlédnout výstavu 

k narozeninám spisovatele Ludvíka Vaculíka. 
 

       
 

George Sadek, grafický designér a profesor The Cooper Union of Art, New York navštívil muzeum v souvislosti   
s instalací výstavy Slovo o slově (V. Havel – J. Kolář). Fotograf Jan Ságl přivezl obraz své ženy Zorky do stálé 
expozice. Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kurátorka sbírky architektury Národní galerie v Praze 

se konzultačně podílela na některých muzejních výzkumech. 
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Televizní režisér Ivan Sekyra byl jedním z prvních publicistů, kteří pro veřejnost objevili benešovské 
muzeum umění. Počátkem 90. let natočil pro Českou televizi desetiminutový filmový dokument.     

Mgr. Pavel Scheufler, historik fotografie, se stal roku 2010 členem vědecké rady muzea. 
 

       
 

Prof. Jan Schmid, divadelník a grafik měl v muzeu výstavu v rámci cyklu „Osobnosti českého graf. designu“. 
Prof. Rudolf Sikora, pedagog Vysoké školy výtvarných umení Bratislava, daroval do naší sbírky své práce. 

Kníže Karel Schwarzenberg, který navštívil muzeum na pozvání starosty města Ing. M. Chromého,  

je znám jako znalec a mecenáš umění. 
 

       
 

Ing. Peter Simlinger, ředitel International Institute for Information Design,  přijel nás v 90. letech podpořit odbor-
ně i morálně. Grafik Joska Skalník, organizátor Jazzové sekce z 80. let, měl v muzeu výstavu z cyklu  Osobnosti 
českého graf. designu a také přednášku o své organizátorské činnosti. Prof. PhDr. Jan Sokol, dlouholetý děkan 

Fakulty sociálních studií UK Praha, si v muzeu připravil přednášku v programu reagujícím na události 11. září. 
 

    
 

Prof. Jan Solpera, autor českých mincí a známek, vedoucí ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové  

měl v muzeu výstavu v rámci cyklu Osobnosti českého grafického designu a spolupracoval na testech českých 
platidel a dopravního značení. Doc. Olga Sommerová promítala v muzeu za velkého zájmu veřejnosti své filmy  

v rámci dlouhodobého projektu Osobnosti českého dokumentárního filmu. 
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Dnes již legendární Steamboat Stompers se zpěvačkou Evou Emingerovou vystoupili na muzejní noci  

v rámci hudebního cyklu Osobnosti českého jazzu. 
 

 
 

Zdeněk hrabě Sternberg, příslušník jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, čestný člen muzejní rady,  

pokřtil nový grafický symbol muzea vytvořený Studiem Najbrt. 
 

       
 

Paní Marie Kopečková, rozená Sternbergová a paní MUDr. Hana kněžna Lobkowiczová na vernisáži  
výstavy Filipa Sterberga. Jiří Stivín, multiinstrumentalista, hudební skladatel a kameraman vystoupil na jedné 

z muzejních nocí v rámci cyklu Osobnosti českého jazzu. Houslový virtuóz Josef Suk vystoupil při uvedení  

výstavy o skladateli Josefu Sukovi, připravené Muzeem české hudby. 
 

       
 

Grafik Jaroslav Sůra měl v muzeu jednu z prvních výstav cyklu Osobnosti současného českého designu.  
Sochař Čestmír Suška se přijel podívat po vernisáži své výstavy v nedalekých Soběhrdech.  

Grafik Jiří Šalamoun, profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (uprostřed) na své autorské  

výstavě v rámci cyklu Osobnosti českého grafického designu. 
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Režisérka Marie Šandová, autorka filmových dokumentů nejen o architektuře promítala své práce o muzejní noci 
v roce 2009. Fotografka Marie Šechtlová, příslušnice slavného táborského fotografického rodu s Doc. Jarosla-
vem Šimkem z FAMU. Paní Šechtlová spolupracovala s naším muzeem v rámci projektu fotografického muzea 

v Táboře. Výtvarná kritička a publicistka Lenka Lindaurová připravila pro naše muzeum výstavu ze soudobé 
tvorby  a uvedla také vernisáž fotografa Dušana Šimánka (vpravo), osobnosti české módní fotografie  

a spolupracovníka časopisu Mladý svět. 
 

 
 

Uznávaný historik umění a designu docent PhDr. Jiří Šetlík, bývalý ředitel Uměleckoprůmyslového muzea,  

kulturní rada velvyslanectví ČR v New Yorku a prorektor VŠUP jako odborný konzultant, spoluoracovník muzea  
a dárce nás navštívil během dvaceti let mnohokrát. Tato fotografie pochází z naší návštěvy jeho pražské vily,  

kde shromažďoval sbírku českého umění 60. – 90. let 20. století, kterou roku 2010 daroval Muzeu umění  
a designu v Benešově. Z Šetlíkova prvního daru desítek grafik a kreseb v 90. letech 20. století byl vytvořen  

základ stálé expozice prací na papíře. 
 

       
 

Profesor Ján Šmok, teoretik vizuální komunikace, dlouholetý vedoucí katedry fotografie FAMU morálně  

podpořil muzeum při založení a odborně spolupracoval v rámci Institutu informačního designu. 
Prof. Pavel Šmok připravil taneční vystoupení na muzejní noci v roce 2005.  

Prof. Miroslav Vojtěchovský, prorektor AMU, fotograf a teoretik, morálně podpořil muzeum  

při zakládání a věnoval ukázky své tvorby do sbírky umění. 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: SLAVNÍ HOSTÉ MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV 

 

 15 

          
 

Marek Orko Vácha, molekulární biolog, genetik a teolog, vedoucí katedry lékařské etiky LF  

Univerzity Karlovy připravil v Benešově přednášku o soudobé lékařské etice, která navazovala  
na muzejní výzkum profesních kodexů. Prof. Jindřich Štreit, legenda české sociální fotografie, člen muzejní 

rady, předává starostovi města panu Ing. M. Chromému pamětní medaili Václava Havla za podporu muzea.  
 

 
 

Prof. Rostislav Švácha, významný a současně velmi populární český historik umění  

jezdí do Benešova pravidelně za současnou architekturou. 
 

    
 

Ludvík Vaculík, spisovatel a publicista se rozhodl oslavit své osmdesátiny v našem muzeu  

výstavou fotografií svého starého přítele z Benešovska. 
Prof. akad. mal. Rostislav Vaněk z Vysoké školy uměleckoprůmyslové měl v muzeu osobní výstavu  

v rámci cyklu Osobnosti českého grafického designu. 
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Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., profesor hydrotechniky ČVUT Praha, majitel zámku Lnáře,  

se zúčastnil večírku k výstavě Filipa Sternberga, připravené starostou města Ing. Chromým. 
Před natáčením Šumného Benešova navštívil architekt David Vávra starostu města pana Ing. Chromého. 

Slavný pianista Emil Viklický vystoupil v rámci cyklu Osobnosti českého jazzu na muzejní noci v roce 2010. 

 

       
 

Fenomenální Dagmar Voňková – Andrtová v našem muzeu vystupuje pravidelně. 
Gabriela Vránová recitovala v rámci večera poezie básně benešovského básníka Jana Nohy. 

Slavný designér Maxim Velčovský byl dlouho jen zastoupen ve stálé expozici, ale jednoho dne přijel osobně. 

 
 

 
 

Sdružení keramiků White Fruits vystavovalo v Šímově síni muzea.  
Jeho člen – Gabriel Vach (druhý zleva) obdržel Cenu města Benešova pro mladého autora do 35 let. 
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Karolina hraběnka Wratislavová, rozená Sternbergová na vernisáži výstavy Filipa Sterberga.  
Prof. RNDr. Rudolf Zahradník, dlouholetý předseda Akademie věd České republiky vystoupil v muzeu v rámci 

podvečera věnovaného Prof. Kouteckému. Prof. Zdeněk Ziegler, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové  

měl v muzeu výstavu v rámci cyklu Osobnosti současného českého grafického designu. 
 

Fotografie jsou řazeny abecedně podle příjmení osobností s výjimkou skupinových snímků. Akademické a další 
tituly jsou v této publikaci užívány volně publicisticky, mj. i proto, že u mnohých jsme neměli možnost ověřit jejich 
přesnou formu, za což se omlouváme. 
 


