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DĚJINY BENEŠOVSKÉHO MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU  
 
PREHISTORIE 
 
Benešovské Muzeum umění bylo založeno v domě, který byl v 80. letech 20. století známý svými občasnými 
výstavními aktivitami zejména v prostoru bývalé zasedací síně okresního zastupitelstva, zvané od 60. let Šímova 
síň. Prvé výstavy se zde konaly již před 2. světovou válkou (viz přehled výstav v této publikaci). Nacistický a ko-
munistický totalitní režim ukončily užívání prostoru pro regionální samosprávu. Období výrazného výstavního 
programu nastalo v závěru 60. let, který ovlivnil tehdejší ředitel Osvětového domu Benešov PhDr. Zdeněk Palán. 
Tato instituce sídlila v domě, kde se nacházela Šímova síň. Poměrně živou periodou pak byla ještě doba před 
největším utužením normalizačního režimu v závěru sedmdesátých let reagujícího na Chartu 77. Činnost tehdy 
inicioval zejména malíř a pedagog Vladimír Cidlinský společně s Klubem přátel výtvarného umění. 
 
Další větev prehistorie lze sledovat v činnosti zakladatele muzea Tomáš Fassatiho, který coby Čech působící 
v Banské Bystrici vedl téměř deset let Galerii F, jež působila mimo oficiální státní struktury

1
. Tato instituce vytvoři-

la postupně pracovní metody a sítě kontaktů, které mohlo nově založené muzeum výhodně užít pro svůj dobrý 
profesionální start. 
 
ZALOŽENÍ MUZEA 
 
Muzeum umění a designu v Benešově vzniklo v době velkých společenských změn poté, co se do značné míry 
sama od sebe zhroutila totalitní vláda neschopných komunistů. Proto jsou okolnosti založení muzea pevně spjaty 
s událostmi sametové revoluce a přirozeně pak se vším, co po ní následovalo. V totalitním Československu exis-
tovala od 60. let 20. století poměrně hustá síť regionálních specializovaných muzeí umění (nazývaných až na 
výjimky „galerie“), které prostřednictvím sbírek českého a někdy i zahraničního umění přispívaly k humanitnímu 
vzdělávání veřejnosti. Rozmístění těchto institucí však nebylo od počátku dostatečně rovnoměrné, proto postupně 
docházelo ke vzniku dalších. V Benešově byla sice do jisté míry vytvořena tradice výstav umění v Šímově síni, 
ale vinou chybějícího odborného sbírkotvorného ústavu byla kvalitativně (a tím i naučně) nevyrovnaná výstavní 
aktivita přerušována mrtvými obdobími. Poslední z nich nastalo dlouho před sametovou revolucí, kdy byl program 
výstav násilně politicky ukončen, prostor předán jako zkušebna vojenské hudbě a po několika letech v důsledku 
havarijního stavu započala jeho zdlouhavá rekonstrukce.  
 
Budoucí zakladatel muzea, Tomáš Fassati, uvažoval již v roce 1986 o založení sbírkotvorného ústavu 
v Benešově, ale teprve na podzim roku 1989, kdy se stal pracovníkem odboru kultury OkÚ, mohl začít na své 
myšlence reálně pracovat. V polovině 80. let se tento český teoretik umění dostal na Slovensku v Banské Bystrici 
do stejné situace, jako benešovská Šímova síň. Jím založená Galerie F byla komunisty také násilně zrušena a jej 
před existenčními problémy zachránil osvícený ředitel Národní galerie, profesor Jiří Kotalík, umožněním studijního 
pobytu v této centrální instituci. Těžko odhadovat, zda by totalitní režim umožnil Fassatimu nové muzeum umění 
v Benešově založit. Dění ve střední Evropě však přineslo do Československa sametovou revoluci tak rychle, že 
stačil jen v hrubých obrysech zveřejnit svůj záměr. V revolučním kvasu se jako nestraník hned zapojil do aktivit 
Občanského fóra (OF) v Praze, Voticích (kde bydlel) i v Benešově. Inicioval založení kulturní komise OF, v níž 
navrhl v rámci koncepce změn kulturní práce mj. i založení vzdělávací sbírkotvorné instituce. Ve veřejné diskusi, 
která probíhala také na stránkách týdeníku Jiskra, ji obhájil proti unáhleným názorům o privatizaci veškeré kultury 
a v rámci Okresní kulturní správy začal pracovat na zahájení reálné činnosti.  
 

    
 

Dnes již legendární snímek jednoho z prvních shromáždění občanů v Benešově, které moderovala Ing. V. Chro-
má. Studentský podíl na sametové revoluci byl zosobněn např. gymnazistou Jakubem Camrdou, se svými žáky 
provedla tichou manifestaci se zapálenými svíčkami na večerním náměstí učitelka umělecké školy Jana Tichá. 
Podobný snímek se podařilo vytvořit po 22 letech, kdy zde studenti zapalovali svíčky na paměť Václava Havla. 

                                                           
1
 Galéria F 1980-1990, Benešov, 2000 
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Vlevo právník JUDr. Jan Camrda, za ním Mgr. Tomáš Fassati,  

v pozadí v čele stolu budoucí starosta města Ing. Mojmír Chromý. 
 

 
 

Novinové dokumenty doby. Na horní fotografii první sedící zleva JUDr. Jan Camrda, člen muzejní rady,  
poslední sedící Mgr. Tomáš Fassati. 

 

 
 

Architektura patřila k atraktivním tématům nové demokracie, proto se jí muzeum od sametové revoluce  
trvale věnuje. Architekt Ouředníček byl zpočátku členem muzejní rady, arch. Pleskot konzultoval v 90. letech  

stavební rozvoj města. 
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Článek z regionálních novin Jiskra, který je jakýmsi programovým prohlášením kulturní komise Občanského fóra. 

Je zajímavé, že obsahuje aktuální myšlenky, ale k jejich sdělení používá ještě často jazyk minulé doby. 

 
Z dobových trendů bylo cítit, že okresní úřady jsou vnímány pro svobodnou kulturní činnost jako příliš formální 
zřizovatelé a proto jako garanti činnosti muzeí a galerií přestaly být vnímány jako perspektivní. Proto se Tomáš 
Fassati opakovaně obracel na nového designovaného předsedu Městského národního výboru s návrhem založit 
muzeum umění coby městskou instituci. Ten však myšlenku zásadně odmítal. Fassati se tedy rozhodl založit 
ústav v rámci potápějící se lodi Okresní kulturní správy s nadějí, že jej v nějakém „záchranném člunu udrží na 
hladině“.

2
 V této situaci sehrál významnou pozitivní úlohu dosavadní ředitel kulturní správy, který jako příslušník 

poražené politické strany (KSČM) vytvořil pro vznik nové instituce mimořádně příznivé podmínky personální, 
organizační i finanční. Poté, co se z domu č. p. 74 na Malém náměstí odstěhovala knihovna, dal její bývalé pro-
story zrekonstruovat pro výstavní účely.

3
 Ve druhém pololetí 1990 v nich ještě metodik pro zájmově uměleckou 

činnost OKS připravil v pod hlavičkou „Galerie BN“ dvě výstavy amatérské tvorby a v samém závěru roku zde 
začala fungovat Galerie Benešov s komplexním sbírkotvorným a vzdělávacím programem. Její úvodní výstava 
byla svým způsobem symbolická – Osobnosti českého fotografického aktu. Šlo totiž o stejné téma, kvůli němuž 
byla násilným politickým zásahem za totality ukončena výstavní činnost nejen v benešovské Šímově síni, ale i 
v banskobystrické Galerii F, kterou vedl Tomáš Fassati.

4
 

 
V závěru roku 1990 se podařilo zajistit pro Galerii Benešov první dva pracovníky a sestavit kvalitní program na 
následující období. Fassati zpočátku spravoval instituci z postu referenta odboru kultury okresního úřadu, počát-
kem roku 1991 se pak přímo zařadil mezi pracovníky nové instituce. Galerie užívala pět místnosti na prvém po-
schodí domu č.p. 74 na Malém náměstí. Dvě sloužily jako výstavní prostory, v dalších započala rekonstrukce na 
učebnu, veřejný výtvarný atelier určený zejména mládeži a depozitář. V příslibu byla místnost pro odbornou pra-
covnu, do budoucna se počítalo s dokončením rekonstrukce Šímovy síně a jedné přilehlé místnosti. V rámci bu-
dovy se měl Tomáš Fassati z pověření okresního úřadu postarat také o obnovu benešovského vlastivědného 
muzea.

5
 Z prostorových důvodů to však zprvu nebylo možné, zbývající podlaží zatím užívala Okresní kulturní 

správa a knihovna pro svůj depozitář. 
 
Galerie Benešov se hned od počátku velmi dynamicky rozvíjela. Přispěla k tomu nejen profesionální zkušenost 
jejího zakladatele, ale i dynamický pohyb celé společnosti v prvních letech po sametové revoluci. Byly navázány 
užitečné kontakty s podobnými institucemi v Československu i ve světě, s pražskými metodickými centry, 
s mnoha historiky umění, umělci a osobnostmi veřejného života, což později významně pomohlo při záchraně 
instituce.  
 
Přesto, že se výhledově počítalo se zrušením Okresní kulturní správy a průběžně probíhala jednání o další exis-
tenci Galerie Benešov, zapůsobilo rychlé rozhodnutí ukončit činnost OKS a s ní i galerie k 31. květnu 1990 jako 

                                                           
2
 To se poměrně výjimečně podařilo např. řediteli Galerie 4 v Chebu, Zbyňku Illkovi, který pro svou instituci po zrušení OKS 

získal právní subjektivitu, s níž přežil i zrušení okresního úřadu. 
3
 Před revolucí započatá rekonstrukce Šímovy síně se zatím zdaleka ještě nechýlila k závěru. 

4
 Fotografie aktu sice představovala po sametové revoluci jeden ze symbolů tvůrčí svobody, její atraktivnost ve svobodné spo-

lečnosti však velmi rychle skončila vinou silně vzrůstající lidové popularity pornografických časopisů. 
5
 Viz text pracovní smlouvy T. Fassatiho, archív Muzea umění a designu Benešov. 
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velmi nepříjemné překvapení. Tomáš Fassati okamžitě rozvinul intenzívní jednání o záchraně instituce doslova po 
celé republice. Doba totiž byla plná nadšené solidarity a přála neotřelým koncepcím. Fassati získal pod výzvu na 
záchranu Galerie Benešov desítky podpisů významných osobností. Při jednáních se mu také podařilo pro svou 
myšlenku zaujmout ředitele Českého muzea výtvarných umění, který slíbil podpořit budoucí existenci GB převo-
dem čtyřicetikusové sbírkové kolekce malby a plastiky českých umělců 20. století. To byl skutečně významný 
krok pro uchování galerie. Nenašel však odezvu na okresním úřadě, kde byl za záchranu jednat i zástupce minis-
terstva kultury, historik umění Dr. M. Kudrna. Později značně kritizovaný přednosta OkÚ byl zcela neústupný, 
přesto že za GB bojoval i ředitel významného orgánu vzdělávací soustavy, ředitel benešovské školské správy Ing. 
Jiří Hřebíček. Fassati se tedy pokoušel opět jednat s městem Benešov. Jeho starosta ale stále zastával původní 
negativní postoj. Veřejná výzva k zachování galerie podepsaná velkou řadou českých osobností však přiměla 
městské zastupitelstvo k jednání, v němž rozhodující úlohu sehrála nabídka převodu uvedené umělecké sbírky. 
Situace, která se v rozbouřené porevoluční atmosféře jevila zvenku zcela nejistá, nakonec vedla k závěrečnému 
jednání, kdy zastupitelé jednohlasně přijali rozhodnutí o převzetí Galerie Benešov pod městskou správu. Navenek 
a patrně také interně v tom sehrál významnou pozitivní roli tehdejší místostarosta Jiří Jandač, který jednání za-
stupitelstva včetně hlasování vedl. Na této rozhodující schůzi v závěru června 1990 nejprve vystoupil s projevem 
Tomáš Fassati a pak řada osobností benešovské kulturní veřejnosti, které velmi vhodně vyvážily písemnou pod-
poru z dalších míst republiky. Od 1. července tedy byla oficiálně potvrzena další existence sbírkotvorného ústavu 
pod standardním českým názvem Galerie výtvarného umění.  
 
Její další rozvoj však nebyl lehký. Nečekal ji postup běžný v jiných českých městech

6
, ale období nerovnoměrné-

ho pomalého rozvoje, které vedlo k vytváření vnitřních dluhů různého typu, s nimiž se pracovníci ústavu i zřizova-
tel museli po postupné harmonizaci společenských poměrů v zemi i ve městě vypořádávat ještě dlouho po roce 
2000. Do značné míry však šlo o důsledky přirozené nezralosti doby, kdy si jen naivní lidé mohli myslet, že se 
česká společnost zbaví zlozvyků více než padesátileté nacistické a komunistické totality ze dne na den.  
 
 

 
 

Dříve než Miloš Zeman stačil získat špatnou pověst svým problematickým působením ve vrcholných politických 
funkcích, byl oblíbeným poslancem vtipně doplňujícím televizní měsíčníky slavného divadelníka Jiřího Suchého. 

S chutí se tehdy zapojil do kampaně za zachování benešovské galerie výtvarného umění. 

                                                           
6
 Např. v nedalekých menších Sedlčanech, Berouně nebo vzdálenějším Trutnově byla založena nová muzea s několika-

milionovými investicemi do rekonstrukcí samostatných muzejních budov, s běžným rozpočtem a přijatelným počátečním perso-
nálním stavem. Z Berouna nebo Trutnova se přitom paradoxně přijeli v úvodu odborně inspirovat do benešovské GVU. 
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Výzvu za zachování galerie podepsaly desítky osobností regionu i dalších částí republiky. 
Po úspěšném boji jim ředitel poděkoval za podporu. 
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NELEHKÉ ZAČÁTKY 
 
GVU Benešov začala v červenci 1990 v podstatě znovu od nuly. S jedním pracovníkem, který měl do konce roku 
na samotnou činnost jen několik desítek tisíc korun. Důležitější než materiální byly přirozeně sociální podmínky. 
Činnost galerie byla zpočátku schválena na zkušební dobu jednoho roku, kdy bylo třeba přesvědčit zastupitele o 
oprávněnosti dlouhodobé existence. Vedle důsledné přípravy výstavní a vzdělávací činnosti začal Tomáš Fassati 
sestavovat muzejní radu, coby plnohodnotný správní orgán, který jediný je kompetentní k hodnocení výroční 
zprávy. Tento princip se mu podařilo zabudovat do nového statutu a i když docházelo občas k tendenci na něj 
zapomínat nebo jej zlehčovat, tvořil v 90. letech účinnou demokratickou pojistku proti politické či úřednické svévo-
li. Fassati požádal o členství v muzejní radě jednak celostátně respektované odborníky, jednak významné osob-
nosti veřejného života města. Navrhl členství i odpůrcům a kritikům galerie, kteří se tak na zasedáních rady mohli 
přímo utkat s názory ostatních.  
 

          
 
Slavnostní otevření obnovené Šímovy síně společně s otevřením výstavy L. Šímy v květnu 1992 uvedl ředitel 
Mgr. T. Fassati společně se starostou Benešova Ing. M. Chromým a historikem PhDr. J. Tywoniakem (na fotogra-
fii vlevo). Zúčastnil se jej též jeden z potomků malíře, přírodovědec RNDr. O. Šíma z Č. Budějovic (foto upro-
střed). Úctu benešovskému malíři i tradici síně svou účastí vzdali zástupci mnoha veřejných institucí města. Přes-
to, že na slavnosti fotografoval předseda známého benešovského fotoklubu pan Danihelovský (foto vpravo), 
žádné snímky se nedochovaly. Tyto záběry pocházejí z videozáznamu benešovské firmy TM FOTO-VIDEO. 
 
V průběhu zkušebního roku byla dokončena rekonstrukce Šímovy síně, jejíž dlouho očekávané otevření bylo 
provázeno velkým zájmem veřejnosti. Úvodní výstava byla věnována právě oblíbenému benešovskému malíři, 
podle něhož byl prostor pojmenován. Na slavnostní vernisáži vystoupil starosta města Ing. Mojmír Chromý, který 
svým projevem potvrdil svůj sympatický osobní vztah ke klasické moderně. Veřejnost to s chutí přijala, neboť po 
desítkách let vlády nevzdělaného proletariátu kladla na nové politiky vyšší kulturní nároky. O Šímově životě a díle 
pak promluvil uznávaný benešovský historik PhDr. Jiří Tywoniak. Tato slavnost byla dva měsíce před hlasováním 
zastupitelů o důvěře přesvědčivým signálem, že o svou existenci se snad galerie bát nemusí. Na velmi dobré 
úrovni byl na druhé straně také způsob zprávy sbírkotvorné instituce ze strany zřizovatele, kterou vykonával pří-
mo místostarosta Jiří Jandač. Jeho lidská vnímavost a nezbytný přirozený nadhled se staly po mnoho následují-
cích let nepřekonanými.  
 
Finanční a personální podmínky však byly nelehké. V porevolučním kvasu kdekdo dobře postavený loboval za 
své dílčí zájmy, takže marx-leninismem vychovaná společnost snadno odsunovala kulturní vzdělávání na vedlejší 
místa a „budoucí“ časy. Trochu pomohl úřad práce, který galerii poskytl pět pracovnic, ovšem bez výběru kvalifi-
kace. Přesto se podařilo po odborné stránce zajistit výstavní, ediční a edukační program, který přitáhl pozornost 
veřejnosti nejen z Benešovska. Smutným paradoxem pak ovšem bylo, když se k nám vydávali konzultovat své 
problémy zástupci jiných radnic, zakládající a rozvíjející své galerie v materiálně podstatně lepších podmínkách.  
 
Ředitel galerie se přirozeně pokoušel zapojit do dobového trendu získávání sponzorů. Jejich příspěvky však byly 
dlouho na zanedbatelné úrovni spíše stokorun, výjimkou byl jen nákup sovětského barevného televizoru za osm 
tisíc, který pak v galerii sloužil veřejnosti ještě dlouho po roce 2000. Ředitel se proto v polovině 90. let rozhodl 
zintenzivnit svá jednání a podařilo se mu během roku získat od sponzorů souhrnnou částku převyšující sto tisíc 
korun. Při zpětném pohledu však bylo zřejmé, že musel budování kontaktů věnovat příliš mnoho času, který pak 
chyběl pro nezastupitelnou odbornou práci. Starosta města to tehdy velmi dobře komentoval slovy: „Nedoprošuj-
me se jich, na galerii máme svých finančních prostředků dostatek. Potvrzovali to i někteří otevření zastupitelé, 
když říkali, že rozpočet naší sbírkotvorné instituce je tak zanedbatelný, že není o čem příliš diskutovat. Realita 
však byla, jak výše naznačeno, složitější: peněz dostatek, ale jak pro koho. 
 
 
SÍLA INSPIRACE A SPOLUPRÁCE 
 
V nelehkých podmínkách nalévala energii do žil všem, kteří se podíleli na prvních letech činnosti galerie, nadšená 
atmosféra porevoluční svobody i možnosti vzájemné podpory a spolupráce včetně zahraniční. V Praze se v kultu-
ře a umění začaly „dít věci“, které nenechaly žádného vzdělaného Benešana lhostejným. Bylo jich tolik, že téměř 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: DĚJINY MUZEA 

 

 

 7 

ani nezbýval další čas na konečně svobodné jízdy do zahraničí. Ty si přirozeně pracovníci benešovské galerie 
také nedali odepřít. Zúčastňovali se zejména studijních cest připravených profesními muzejními sdruženími (Ho-
landsko, Rakousko, Německo, Francie) a jednu z nich – do USA – naopak pro své kolegy zorganizovali sami. 
Pražské prostředí bylo i podnětem pro doplnění vzdělání, v předchozím období značně deformovaného komunis-
ty. Pracovníci galerie se účastnili několika postgraduálních kursů společenských věd na Karlově univerzitě, řady 
seminářů připravených zahraničními nadacemi pro postkomunistické země. Důležitá byla i profesní diskuse, be-
nešovská galerie se podílela na české činnosti Evropského kulturního klubu, mj. přípravou tématických bloků 
„Muzea a galerie příštího století“ nebo „Teorie komunikace jako součást teorie umění“. Ideální možností pro gale-
rii s malým rozpočtem bylo reprízování pražských výstav. Do Benešova se tak dostaly soubory pastelů Karla 
Malicha z Galerie MXM, Hapestetika z Národní galerie, Slovo o slovu (Kolář-Havel) z Uměleckoprůmyslového 
muzea, Polská sakrální architektura z polského kulturního střediska a mnohé další. Zde se snad hodí dodat, že 
kontakty s centry umění nebudily jen nadšení benešovské kulturní veřejnosti, našli se přirozeně také kritici, kteří 
odmítali aktuální pohledy do světa a zdůrazňovali, že bychom si měli vystačit s výstavami domácích amatérů. Je 
dobrou vizitkou benešovské veřejnosti i muzejní rady, že takovýmto názorům nikdy nedaly zvítězit. 
 
Rozvoj svobodného života kulturních center však vedl i ke ztrátě zájmu osobností výtvarného světa o výstavy 
jejich prací v regionech. Zatímco dříve v Praze zakázaní významní tvůrci rádi vystavovali v oblastních galeriích, 
nebo dokonce i v kdejakých síních bez profesionálně vedeného programu, nyní bylo třeba o ně na venkově bojo-
vat a to zejména kvalitní vlastní dramaturgií. 
 
Přínosy dobré komunikace s kulturními centry byly mnohé. V Benešově začala hned po roce 1990 působit česká 
pobočka mezinárodní vzdělávací organizace International Institute for Information Design, která podpořila naučné 
programy v oboru vizuální gramotnosti. Pracovníci muzea byli vyzváni k účasti ve výboru Mezinárodního bienále 
grafického designu Brno v Moravské galerii, čím byl odborně posílen náš program sociální reklamy (Jiná priorita) 
a uznávaný cyklus benešovských výstav „Osobnosti českého grafického designu“. 
 
 
ROZVOJ SBÍRKY A STÁLÝCH EXPOZIC 
 
Akviziční program měl společně s některými vnějšími podněty vliv zejména na tvorbu stálých instalací. Muzeum 
umění se rozhodlo vytvořit v první etapě expozice, ve kterých by nebyly smíšeny jednotlivé druhy tvorby. Bylo 
tomu tak proto, že jednotlivé sbírkové kolekce nebyly strukturou vyrovnané a nedávaly proto předpoklad vzniku 
kvalitních mnohaoborových instalací.  
 
Jeden z prvních podstatných vnějších vlivů na akvizici představoval dar známého českého historika umění pana 
Doc. Jiřího Šetlíka, obsahující několik set prací na papíře od českých umělců 2. poloviny 20. století. Tento soubor 
vytvořil základ původně neplánované sbírkové kolekce, která začala být intenzivně doplňována drobnými nákupy 
v antikvariátech i dary žijících umělců. Cílem bylo vytvořit soubor prací na papíře, který by dokázal alespoň do 
jisté míry formou stálé expozice prezentovat bohatství české tvorby celého 20. století. Sbírat za účelem vzděláva-
cí činnosti, jíž se cítilo muzeum povinováno regionu, českou malbu a plastiku posledního století bylo mimo fi-
nanční možnosti instituce. Představit komplexně tvorbu našich osobností včetně prací na papíře pocházejících od 
sochařů a malířů bylo naopak reálné. Vznikla tak první odborně koncipovaná stálá muzejní expozice, nejprve 
v malém přízemním výstavním kabinetě, později ve větší místnosti na poschodí. Dodnes budí milé nadšení do-
mácích i dalších návštěvníků, kteří na tak slavné autory v Benešově nejsou zvyklí. Důležitá byla i reakce městské 
rady, které představila Šetlíkův dar tehdejší radní a současně i členka muzejní rady knihkupkyně paní Daniela 
Bendová. Překvapení a potěšení z významného daru vedlo k rozhodnutí věnovat další finanční prostředky na 
dotvoření kolekce prací na papíře pro účely stálé expozice. 
 
Podobným podnětem, který vedl k založení nové sbírkové kolekce a následně instalaci stálé expozice, byly dary 
osobností české fotografie po přípravě dvou rozsáhlých přehledných výstav v polovině 90. let.

7
 Zde ale nedošlo 

k okamžité nákupní reakci muzea, spíše byly zajištěny další rozsáhlé zápůjčky, které se postupně vykupují až do 
dnešních dnů. Rychlá realizace stálé expozice byla i reakcí na nekonečné české diskuse o založení Národního 
muzea fotografie, které se bez praktických výsledků vedly od roku 1990. Benešovská expozice historie české a 
slovenské fotografické tvorby byla první v tuzemsku a je dodnes nejrozsáhlejší, neboť pražské Uměleckoprůmys-
lové muzeum nemohlo věnovat v následujících letech fotografii v trvalé instalaci svých bohatých sbírek užité tvor-
by dostatečný prostor. 
 
V trvalých instalacích nebylo z naučných důvodů vhodné vynechávat tradiční obory malby a plastiky. Bylo zřejmé, 
že získat do sbírky práce osobností již nežijících generací 20. století je zcela mimo finanční možnosti muzea. 
Proto byly učiněny zápůjčky od žijících autorů pro vznik expozic vytvářejících základní orientaci o soudobé české 
malbě a plastice. Přitom se muzeum překvapivě setkalo s ochotou sochařů svá díla do Benešova bezplatně vě-
novat. Došlo k tomu jednak díky pomoci známé historičky umění PhDr. Magdy Juříkové, která léta spravovala v 
Národní galerii sbírku plastiky, jednak díky příkladným úvodním darům Olbrama Zoubka a slavného benešovské-
ho rodáka Miloslava Chlupáče. Od malířů, až na výjimky, bylo třeba obrazy postupně nakupovat, byť mnohdy za 
velmi ochotně snížené ceny. Zatímco stálé expozici malby byly věnovány dvě malé výstavní síně, pro plastiku 

                                                           
7
 Nestoři české fotografie (nejstarší žijící generace) a Osobnosti soudobé české fotografie (střední generace) 
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vyžadující více prostoru se v obsazené muzejní budově místo nenašlo. Bylo proto přistoupeno k úpravě nevyuži-
tého, zanedbaného dvorku, do něhož inspirativně shlížejí ze své výšky gotické oblouky nedaleké trosky presbytá-
ře klášterního minoritského chrámu. Muzejní dvůr je od té doby oblíbeným místem letních posezení, mezi nimiž 
vynikají populární muzejní noci. 
 
Zcela jiným způsobem vznikaly expozice grafického designu. Vzhledem k tomu, že na ně zbylo místo už jen na 
chodbách muzea, byly z bezpečnostních i konzervačních důvodů vystaveny jen kopie. Jedna z expozic se věnuje 
českému logotypu, symbolu a značce 20. století, druhá vývoji českého plakátu. Expozice grafického designu má 
také encyklopedickou část, která komplexně představuje dílo 24 osobností 20. století, rovněž formou reprodukcí. 
Muzejní sbírka tohoto tvůrčího oboru je oproti expozicím mimořádně rozsáhlá a pestrá. V některých kolekcích se 
dotýká i amatérské a lidové produkce (včetně kýče), aby celostně mapovala vizuální kulturu doby. Aktivity v ob-
lasti grafického designu byly od počátku propojeny se vzdělávací a osvětovou činností Mezinárodního institutu 
informačního designu. 
 
Zvláštní kapitolu sbírkové a prezentační činnosti tvoří regionální tvorba. Trpí zbytečným kontrastem naivního 
obdivu jisté části veřejnosti a současně přehnaného podceňování jiných. Vytvářet sbírku regionální tvorby patří 
k běžným povinnostem všech oblastních sbírkotvorných institucí. V Benešově jsou systematicky shromažďována 
díla místních umělců od založení muzea. Základ kolekce byl vytvořen obrazy, které byly ve vlastnictví radnice a 
převodem rozsáhlého souboru ze zrušeného podniku Restaurace a jídelny. Regionální tvorbu obsahoval i převod 
z bývalé Středočeské galerie, uskutečněný v roce 1990.

8
 Přesto, že byl význam regionální tvorby ve veřejných 

diskusích při zakládání muzea opakovaně zdůrazňován, nenašla se pak v polovině 90. let síla, která by podpořila 
naplnění přání benešovského malíře Šímy, aby jím odkázaný soubor obrazů se stal vlastnictvím města a jeho 
muzea.

9
 Jiným negativním jevem bylo zabránění převodu kolekce obrazů benešovského malíře Václava Pavlíka 

z Českého muzea výtvarných umění po roce 2008.
10

 Stálá instalace regionální tvorby byla první expozicí muzea, 
která předcházela realizaci odborně koncipovaných souborů jednotlivých druhů umění. Pro muzejní pracovníky 
překvapivě nebudila velký zájem veřejnosti. Přesto ji muzeum v rozšířené podobě instalovalo znovu v prostorách 
zapůjčených benešovským okresním úřadem. Nezájem veřejnosti se však ještě zvýraznil. V regionální tvorbě 
Benešovska přitom lze najít velmi kvalitní práce, atraktivní složku pak tvoří díla zástupců nejmladší generace, 
jichž velké množství absolvovalo prestižní pražské vysoké umělecké školy. Přestože i druhá stálá expozice tohoto 
typu byla z důvodu změny majitele pronajatého prostoru zrušena, muzeum chystá její obnovení v piaristické kole-
ji, neboť jde o nezastupitelný fenomén vzdělávací činnosti. 
 
 
TECHNIKA POMÁHÁ 
 
Vzhledem k tomu, že demokratické otevření středoevropského prostoru umožnilo průnik technologických vlivů i 
do České republiky, měl prudký vývoj audiovizuální techniky zásadní dopad i na rozvoj muzea. České veřejnosti 
nebylo příliš známo, že když armáda USA uvolnila komunikační síť Internet pro civilní sektor, že to byly nejprve 
vědecká pracoviště (k nimž patří i muzea) a vysoké školy, které ji začaly využívat pro výměnu odborných informa-
cí. Teprve při dalším rozšíření začala hrát tato síť roli v komerční sféře a zábavě. Proto bylo logické, že Muzeum 
umění a designu usilovalo o co nejdřívější připojení k internetové síti a bylo počátkem 90. let první veřejnou insti-
tucí, která je ve své studovně nabízela veřejnosti. Tomu samozřejmě předcházelo zavedení výpočetní techniky do 
muzejní práce. Podařilo se to velmi rychle díky partnerské instituci – benešovskému podniku Agrodat, který daro-
val muzeu první počítač tehdy ještě s malou černobílou obrazovkou. Při dalším zdokonalování postupně ušetřila 
výpočetní technika muzea velké množství prostředků, které by muselo dát na realizaci grafických řešení a poly-
grafických prací jiným institucím. Současně poskytovalo bezplatně tyto služby spřáteleným kulturním institucím 
samoobslužnou formou.  
 
Počátkem 90. let vyhlásila Národní galerie ambiciózní projekt laboratoře elektronické tvorby, který se jí však po-
tom z finančních důvodů nepodařilo naplnit. Benešovské muzeum umění se tím nechalo inspirovat a pomocí 
sponzorů připravilo alespoň malou jednoduchou technickou sestavu, na níž mohli umělci vytvářet svá digitální 
díla. 
 
Nezasvěcení se také divili, když Muzeum umění bylo jednou z prvých nesoukromých institucí ve městě, která 
užívala přenosné PC – notebook při práci v terénu, mobilní telefony pro zvýšení operativnosti bezpečnostního 
systému nebo přijímač GPS pro stanovování přesných souřadnic plastik nebo staveb v terénu. Takový rozvoj 
nemusí být podmíněn finančně. Technika, často pořizovaná sponzory nebo s nekomerčními slevami pro vzdělá-
vací instituce, patřila k nejlevnějšímu zboží. Šlo především o včasnou reakci na dobový vývoj a operativní nabíd-
ku návštěvníkům muzea. Dodnes spoří technika muzeu velké finanční prostředky a požadavky na softwarové 
dovednosti proto patří k samozřejmé kvalifikaci pracovníků muzea. 

                                                           
8
 Bohužel již z důvodu úřednické lhostejnosti zřizovatele Středočeské galerie/ ČMVU nedošlo k dalšímu plánovanému převodu 

z téže instituce s mnoha díly regionálního malíře Václava Pavlíka. 
9
 Potomci Ladislava Šímy o naplnění malířova přání ve 2. pol. 90. let 20. stol. intenzivně usilovali, sáhli dokonce i k závažnému 

kroku podání žaloby na neznámého pachatele, policii se však nepodařilo informačně proniknout do prostředí státní instituce, 
která veřejnosti prospěšnému záměru bránila. 
10

 Způsobil jej nechvalně známý politik David Rath, když ve funkci hejtmana paralyzoval činnost Českého muzea výtvarných 
umění a přispěl mj. ke zrušení jeho atraktivních pražských výstavních prostor. 
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PROSTOROVÉ STAROSTI MUZEA 
 
Technika tedy pomáhala a pomáhá řešit i personální a prostorové problémy muzea, které nejsou malé. K běžné-
mu zpracování některých dokumentů a dat by bylo třeba mnohem více pracovních sil. Některé sbírkové předmě-
ty, jež není kde vystavit, jsou návštěvníkům nabízeny alespoň v digitální reprodukci na obrazovkách počítačů. 
V průběhu 90. let vytvářelo v pracovnících muzea pocit základní jistoty, že se podpora jejich instituce pravidelně 
vyskytovala mezi hlavními body volebních programů většiny stran ucházejících se o hlasy v městském zastupitel-
stvu. V běžné praxi však zatím převažovaly starosti. Vyvažovalo je však postupně krystalizující zjištění, že okresy 
a později kraje patří k horším zřizovatelům muzeí, neboť jich mají mnoho a mají k nim lidsky i zeměpisně dále, 
než města. Zejména krajské úřady po svém vzniku nechvalně prosluly ignorancí úředníků a průnikem politických 
vlivů do kultury, která má být na nich nezávislá. Města sice nemohla dosahovat správní profesionality ministerstva 
kultury, stát se však vinou šířící se konzumeristické ideologie zřizovatelských povinností postupně zbavoval. 
V Benešově se přínos blízkosti zřizovatele k instituci začal postupně projevovat tím, že stoupal respekt 
k dosahovaným a hromaděným výsledkům muzejní práce.  
 
Prostorové problémy muzea byly přirozenějšího původu než personální a již v průběhu 90. let v nich bylo možné 
sledovat postupná zlepšení. Muzeum začínalo po přestěhování městské knihovny do sousedního objektu v části 
plochy prvního poschodí své dnešní budovy, kde mělo k dispozici dvě výstavní síně, veřejnou studovnu 
s médiatékou a veřejný výtvarný ateliér, který zpočátku musel sloužit i jako kancelář všech zaměstnanců. 
K dispozici byl i malý depozitář a očekávalo se uvolnění kanceláře po řediteli knihovny v témže poschodí. Tehdy 
byla zřizovatelem okresní kulturní správa, která nemovitost vlastnila. Se zrušením kulturní správy a přechodem 
muzea pod Město Benešov, připadly všechny uvedené prostory Muzeu Podblanicka ve Vlašimi, které v nich zača-
lo budovat svou benešovskou pobočku se stálou expozicí. Tato pobočka sídlí v budově dodnes a užitečně ve 
městě doplňuje muzejní činnost o vlastivědný obor. Muzeum umění dostalo přislíbenu právě rekonstruovanou 
Šímovu síň s  přilehlou místností, která pak po dlouhou dobu představovala jediné provozní zázemí sloužící záro-
veň i veřejnosti jako médiatéka a pracovna. Depozitáře byly v poměrně kvalitní podobě získány v blízkém sou-
sedství v suchém, chladném suterénu moderní stavby restaurace Zelený strom. Po ukončení činnosti okresní 
kulturní správy v budově začaly fungovat kanceláře referátu kultury OkÚ, v přízemí zůstal z předchozí doby depo-
zitář knihovny a dvě místnosti do náměstí byly pronajaty ODS a Zdravotní pojišťovně Garant Hospital. Je přiroze-
né, že taková směs nájemníků budila v návštěvnících Šímovy síně kritické reakce. 
 
Plánovaná rekonstrukce radnice vedla k jednání o bezplatném převodu muzejní budovy do majetku města Bene-
šov. Městský úřad zde dočasně umístil svůj majetkový odbor, stavební archív a služebnu městské policie. Upro-
střed výstav v Šímově síni pak v sobotu probíhaly svatby a čas od času také „komunistické křtiny“ 

11
. Studovna 

byla muzeu k dispozici pouze dopoledne a o víkendech, odpoledne sloužila jako provizorní učebna výtvarného 
oboru ZUŠ.

12
 Po dokončení přestavby radnice došlo k prvnímu prostorovému uvolnění, kdy byl muzeu poskytnut 

jako depozitář bývalý sklad marxisticko-leninské propagace včetně všeho svého v té době již sběratelsky zajíma-
vého obsahu, malá místnost na přízemí, kde vznikl kabinet s první stálou expozicí a konečně i prvá pracovna ve 
2. poschodí, kde byla umístěna rovněž knihovna s archívem. V bývalé komunistické tiskárně vznikla první bene-
šovská čajovna, která po léta dobře sloužila nejen návštěvníkům muzea, ale celé veřejnosti. 
 
Po dokončení stavby radnice se město soustředilo na rekonstrukci bývalého sjezdového prostoru komunistů pro 
potřeby Městské knihovny, v předsálí pak měla vzniknout Městská výstavní síň alespoň částečně nahrazující 
prostorový nedostatek muzea umění. S vytvořením nových prostor pro knihovnu se uvolnily tři místnosti v přízemí 
muzejní budovy, kde následně vznikla první česká stálá expozice historie fotografie. Město Benešov také přistou-
pilo k rekonstrukci podkroví muzejní budovy pro účely výtvarného studia ZUŠ, jež bylo vypovězeno ze svého 
původního působiště v obytném domě v Jiráskově ulici. Podkroví bylo původně zamýšleno pro stálou muzejní 
expozici umění, neboť v Šímově síni neměla být přerušena stará tradice výstav. Vedení muzea umění se však 
nebránilo přijmout v nouzi uměleckou školu pod svou střechu, neboť s ní mohlo užitečně propojit své vzdělávací 
aktivity. V podkroví vznikl dostatečně velký a atraktivní prostor, jehož dobrou funkčnost potvrdila následující léta. 
 
Realizace Městské výstavní síně se však odkládala a její dílčí dokončení po roce 2000 provázely nepříjemné 
spory podnícené jedním z malířů – amatérů.

13
 Když vzalo nové vedení města po roce 2002 problém pevně do 

rukou, následná praxe rychle prokázala neopodstatněnost malířových podnětů, ale definitivní dokončení výstav-
ního prostoru již v silách radnice nebylo.  
 
Místostarostovi Jiřímu Jandačovi se počátkem nového století podařilo ještě v závěru funkčního období zajistit 
rekonstrukci suterénu muzea, kde měla vzniknout alespoň expozice skla a keramiky, neboť pro vyšší vlhkost 

                                                           
11

 Tak nazývali odpůrci totality obřad „Vítání občánků“, pomocí kterého chtěli komunisté postupně vytlačit tradiční křtiny, jejichž 
idea je silně dráždila. Přes všechnu snahu udělat z něj neutrální občanský obřad nese v sobě nesmazatelnou negativní pečeť 
svých zakladatelů, která však může být mimo schopnost rozlišení povrchních konzumeristických vrstev. 
12

 Podrobnosti uvádíme proto, že neexistuje jiný dokument mapující život budovy po roce 1990. Předchozí období je naopak 
poměrně dobře popsáno ve výzkumné práci Anny Fassatiové o vzniku a fungování benešovského secesního objektu č. p. 74. 
(1994) 
13

 Amatérský malíř Jan Veselý tehdy prosazoval povinnost města vytvořit benešovským výtvarníkům prostor, kde by mohl bez 
jakéhokoliv odborného výběru a koncepce vystavovat kdokoliv. Tato nepříliš smysluplná myšlenka však zůstala bez podpory 
umělců regionu, proto nemohla být realizována.  
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nepřicházely jiné sbírkové předměty v úvahu. Když byly stavební práce, byť s dvouletým zpožděním řádně do-
končena, žasli benešovští občané na první zahajovací výstavě mladého benešovského sochaře nad krásou pod-
zemních prostor obdivovaného secesního domu. Stálá expozice se v nich ale udržela jen krátkou dobu, neboť 
brzy vyvstala další nutnost úprav regulujících vlhkost a průtok dešťové vody. 
 
Pro nedostatek prostoru užívalo muzeum ke stálým expozicím také dvě místnosti a později chodbu v piaristické 
koleji na náměstí (expozice Tradice benešovské vzdělanosti a kultury), zasedací síně okresního úřadu (expozice 
Umění Benešovska), konírny zámku Jemniště (letní expozice Současné české umění) nebo čekárny na železnič-
ní stanici (expozice František Ferdinand Rakouský z Este). 
 
Po roce 2000 se začala muzejní budova konečně uvolňovat od komerčních nájmů a postupně tak vznikl prostor 
pro stálé expozice malby a grafiky, didaktickou Laboratoř barev a tvarů, vrátnici, další příruční depozitář a pra-
covnu. Počátkem nového století se také uvolnily vojenské objekty ve městě, kdy jeden z nich mělo získat Muze-
um Podblanicka, což vedlo nejen k plánům přemístění expozic a pracoven z budovy Muzea umění, ale i pronájmu 
depozitářů. Jednání se mnoho let vlekla, pochopení pro potřeby Muzea Podblanicka a celkově zájmy kulturní 
veřejnosti bylo malé a v době nástupu nechvalně proslulého politika D. Ratha do křesla hejtmana tato možnost 
definitivně padla. Muzeum umění tak zůstalo bez další možnosti prostorového rozvoje a začalo znovu oživovat 
myšlenku o expozicích v piaristické koleji. Nástup nového vedení radnice po volbách v roce 2010 pak vytvořil 
mnohé nové naděje. Počítá se s dokončením Městské výstavní síně, vytvořením depozitární části pro muzeum 
v suterénu polikliniky a výhledově s muzejním užitím vily poručíka Hellera, která leží na turistické trase mezi zám-
kem Konopiště a centrem Benešova. 
 
 
TROCHU OPTIMISMU DO NOVÉHO STOLETÍ 
 
90. léta představovala období postupného systematického budování muzejní instituce. Úsilí jejích pracovníků ale 
přinášelo pozitivní odezvu především za hranicemi vlastního regionu. V samotném Benešově bylo muzeum spíše 
jen trpěno s pravidelným střídáním období větší nebo velmi malé tolerance. Přelom století ukončil dlouhé čekání 
na možnost přijetí do výběrového sdružení Rada galerií ČR, které na rozdíl od Asociace muzeí galerií umožňuje 
vstup jen těm ústavům, jež splňují profesionální kritéria práce. Tehdy ještě zazněla ze strany zřizovatele pro 
předchozí období typická otázka „K čemu nám to bude dobré“. I těsně po roce 2000 se objevují signály naznaču-
jící možnosti zásadního existenčního ohrožení instituce.  
 
Dlouhé období málo profesionálního přístupu zřizovatele k muzeu bylo ukončeno za starosty Ing. Petra Kouby. 
Nejprve se místostarosta Roman Lajpert zasadil za schválení úpravy statutu, která podstatně zlepšila postavení 
muzea v rámci organizační struktury města. V té souvislosti došlo i k rozšíření názvu instituce o do té doby pod-
ceňovaný a zatracovaný „design“.  V následujícím období Benešov navštívil člen muzejní rady Doc. Jindřich Štre-
it. Na vernisáži svého žáka P. Orvana měl tento uznávaný umělec možnost mluvit s mnoha jejími účastníky. Sta-
rosta pak po jeho odjezdu prohlásil: Nikdy jsem neslyšel tolik slov uznání na adresu našeho muzea umění. Od té 
doby mělo muzeum v radnici skutečnou, neformální oporu, která nebyla přerušena ani po příchodu nového vede-
ní po podzimních volbách roku 2010. Vztah zřizovatele začal být charakteristický přirozenou otevřenou komunika-
tivností. Starosta vzal na vědomí, že personální stav muzea je silně poddimenzován a umožnil jeho postupný 
nárůst, který pokračoval ještě i zásluhou následujícího vedení. Začalo se také poctivě diskutovat o omezených 
prostorových možnostech muzea. Nejprve se naskytla příležitost pro nové umístění benešovské pobočky Muzea 
Podblanicka, po němž by se uvolnilo místo ve vlastní budově. Když tato možnost vinou Rathova vedení krajského 
úřadu padla, byla projednána alespoň koncepce pronájmu v piaristické koleji, kam může být umístěna stálá expo-
zice umění regionu. Nové vedení města začalo v roce 2011 také hovořit o přidělení neorenezanční „Vily C. a K. 
poručíka Hellera“ pro muzejní expozice. Současně přišel místostarosta Tomáš Podhola s návrhem umístění mu-
zejního depozitáře v nově budovaném městském archívu v podzemí polikliniky. Při všech těchto hmotných zlep-
šeních i nadějných vyhlídkách ale považují pracovníci muzea za nejpodstatnější vytvoření přátelské komunikativ-
ní atmosféry provázené vzájemnou důvěrou a profesionální odpovědností. Nové vedení radnice pak počátkem 
roku 2011 svůj kladný postoj oficiálně potvrdilo návrhem čestného titulu „Blanický rytíř“ pro ředitele muzea umění. 
 
Je třeba dodat, že respekt k práci muzea postupně sílil i v rámci České republiky. Pracovníci muzea byli zváni do 
výběrových komisí pro udílení celostátních ocenění za výtvarné umění, fotografii a design, do organizačních vý-
borů mezinárodních festivalů (Bienále grafického designu Brno, festival televizní tvorby Zlatá Praha), v roce 2010 
byl pak zástupce muzea jmenován do sboru hodnotitelů evropských grantů pro vzdělávání Ministerstva školství a 
poradního sboru ministra kultury pro Národní galerii. Je to přirozeně třeba vnímat především jako přínos pro vní-
mání města Benešova v rámci celé republiky. 
 
Uznání a důvěra jsou především závazkem. Proto Muzeum umění a designu Benešov ve své vizi dalšího rozvoje 
počítá s dotvořením i zkvalitněním stálých expozic a větším propojením výstupů výzkumu s reálným životem. 
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První dvě výstavní síně, kde začal na podzim roku 1990 program muzea pro veřejnost. 
 

 
 

Otevřený ateliér pro veřejnost byl vybaven měkkým horním osvětlením,  
které umožňovalo úpravu barvy světla od teplé po studenou. 

 

 
 

Médiatéka již v roce 1990 obsahovala první interaktivní pomůcky Laboratoře barev a tvarů. 
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Zahajovací výstava v nově zrekonstruované Šímově síni roku 1992 byla přirozeně věnována  
benešovskému malíři, po němž je tento reprezentační městský prostor pojmenován. 

 

 
 

Již během první výstavy se do síně Ladislava Šímy vrátila také hudba. 
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Na mnoho měsíců v letech 1991-92 provizorní pracovna ředitele muzea ve skladu nábytku. Poprvé a z finančních 
důvodů na dlouhou dobu naposledy navštívil muzeum restaurátor před výstavou Ladislava Šímy. 

 

 
 

    
 

Hned po sametové revoluci se v roce 1990 rozběhlo přátelství měst Benešov a San Pietro di Casale, které vedlo 
k přípravě opakovaných dnů italské kultury, tedy i výstav italského umění v muzeu. 

 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: DĚJINY MUZEA 

 

 

 14 

 
 

 
 

V době přestavby radnice probíhaly v Šímově síni uprostřed výstav také svatební a další obřady,  
které pro muzeum představovaly zajímavý sociální experiment:  

Budou se novomanželé a novorozenci později do prostředí umění raději vracet? 
 

 
 

Během přestavby podkroví se po dobu více než jednoho roku musela odpoledne v místnosti médiatéky,  
která byla původně v 1. poschodí, střídat základní umělecká škola s veřejností navštěvující muzeum. 
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Prvé využití výstavního kabinetu muzea připomínalo kabinety umění na zámcích,  
obrazy a sochy zde byly naskládány doslova od podlahy po strop. 

 

 
 

V prvních letech činnosti muzea, když nebyl ve vlastní budově k dispozici prostor pro stálou expozici, 
jsme připravovali celosezónní expozice osobností současného českého umění  

ve spolupráci s Jiřím Sternbergem a Galerií Behémot na nedalekém zámku Jemniště. 
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Ve druhé polovině 90. let byla instalována stálá expozice umění regionu v sále sousedícím s piaristickou kolejí.  
 

 
 

Aby muzeum umění zvýraznilo záslužnou roli institucí, které finančně podporují vzdělávání a zdravotnictví,  
připravilo v 90. letech v rámci zasedání městského zastupitelstva slavnostní poděkování sponzorům.  

Zleva: člen městské rady a muzejní rady Mgr. Bedřich Nádvorník, starosta města Ing. M. Chromý, ředitel muzea 
umění Mgr. Tomáš Fassati a ředitel České spořitelny v Benešově Ing. Johanis. 

 

 
 

V červnu 2002 provedl pan Zdeněk hrabě ze Sternbergu, patron našeho ústavu,  
křest nového grafického symbolu muzea (autor Studio Najbrt), který tvarově vychází ze sternberské hvězdy. 
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V lednu 2003 předalo muzeum pamětní medaile T. G. Masaryka a V. Havla,  
darované Uměleckoprůmyslovým muzeem, coby poděkování za podporu největšímu sponzoru  

– podniku Agrodat a starostovi města Ing. M. Chromému. 
 

    
 

 
 

Jeden z důležitých okamžiků v životě muzea nastal na zasedání Městského zastupitelstva v roce 2004,  
kdy byl schválen nový statut kvalitativně vyšší úrovně. 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 – 2010: DĚJINY MUZEA 

 

 

 18 

 
 

K pozitivnímu zlomu ve vztahu zřizovatele k muzeu došlo v únoru roku 2005 při jedné z návštěv  
Doc. Jindřicha Štreita v Benešově, od kterého slyšel starosta města mimořádně příznivé hodnocení práce muzea. 
 

    
 

Atmosféra během roku 10. výročí založení muzea oslavám příliš nepřála, proto se jim muzeum  
naplno věnovalo až při 15. výročí.  

 

    
 

Na minulosti záleží. Ředitel Tomáš Fassati děkuje dlouholetému místostarostovi Jiřímu Jandačovi po skončení 
jeho posledního funkčního období za obětavý přístup při zakládání muzea. Vpravo dr. Z. Palán vzpomíná před 

kamerou na výstavy, které připravoval v Šímově síni v závěru 60. let 20. století. 
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Pan docent PhDr. Jiří Šetlík, bývalý kulturní rada velvyslanectví ČR v New Yorku a prorektor VŠUP (vpravo) 
se starostou města Benešova při podpisu darovací smlouvy po svém rozhodnutí věnovat  roku 2010 muzeu  
kolekci 40 obrazů osobností poválečného českého umění. Z Šetlíkova prvního daru desítek grafik a kreseb  

v 90. letech 20. století byl vytvořen základ stálé expozice prací na papíře. 
 

 
 

Dr. M. Kudrna (vpravo) bojoval počátkem 90. let v Benešově jako pracovník ministerstva kultury  
za zachování nově založeného muzea umění. Po letech se sem vrátil coby teoretik umění otevřít výstavu  

slavného grafika Jiřího Šindlera (uprostřed). 
 

 
 

V Šímově síni probíhaly nejen velké akce, ale také komorní setkání umělců s přáteli. Na fotografii přišli obyvatelé 
Benešova pogratulovat k významnému životnímu jubileu slavné fotografce Olze Bleyové, která ve městě prožila 

řadu let svého života. 
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Oslavy 20. výročí založení muzea proběhly ve čtyřech akcích během celého jubilejního roku 2010.  
Vyvrcholením byl koncert festivalu Podblanický podzim, který připravila jeho ředitelka paní Věra Dudíková. 

 

       
 

Narozeninový dort s dvaceti svíčkami upekla Andrea Rumlová, slavnostně jej zapálily režisérka Olga Sommerová 
s mexickou výtvarnicí Gildou Solis a symbolického krájení se chopili Anna a Tomáš Fassatiovi. 

 

    
 

Na oslavách předal ředitel muzea novému starostovi symbolický klíč od muzea. 
V následujících dnech se pak spolu na zámku ve Vlašimi zúčastnili slavnosti udělování titulu Blanických rytířů. 
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Pracovníci muzea pravidelně prezentují Benešov na mezinárodní konferenci Asociace muzeí a galerií,  
která se koná každým třetím rokem v pražském Národním muzeu. Zde také stojí v pantheonu socha  

průkopníka českého muzejnictví, šlechtice Kašpara Sternberga. 
 

 
 

Množství pro Benešov důležitých aktivit se odehrává daleko za jeho hranicemi. Na fotografii ředitel muzea  
Tomáš Fassati s benešovským rodákem, rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové Dr. Ing. P. Liškou  
coby členové Akademie designu ve Stavovském divadle na udílení národních cen Grand Czech Design.  

Akce přenášená ČT v oblasti českého designu funkčně propojuje autorskou sféru, školy, muzea, komerční sféru  
i Ministerstvo kultury ČR (na 2. fotografii ocenění pedagogové a studenti VŠUP s ministrem kultury). 

 

 
 

  
 

Tomáš Fassati spolu Jiřím Stivínem byli pozváni, aby zahájili činnost jihlavské galerie nazvané  
podle jejich společného slavného učitele – profesora Jána Šmoka. 
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Zástupce Muzea umění Benešov byl vyzván pořadateli Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha  
k účasti v jeho řídícím výboru. Byla zde vytvořena zajímavá možnost výměny zkušeností  

a koordinace festivalů jednotlivých druhů umění v ČR.  
 

  
 

Pro menší muzea je vždy poctou, když jsou vyzvána k prezentaci v rámci akcí velkých respektovaných institucí. 
Tomáš Fassati představuje práci muzea na přednáškovém cyklu Galerie Rudolfinum (nahoře). 

Na dolní fotografii je česko-francouzské kolokvium o nových metodách muzejní práce, které v Národní galerii 
připravilo Velvyslanectví Francouzské republiky. Z českých muzeí byly k účasti vyzvány Galerie Benedikta Rejta 

Louny, Muzeum umění Olomouc a Muzeum umění a designu Benešov. 
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Při ohlédnutí za historií institucí vyniknou také místa, která byla svědkem začátku důležitých aktivit. 
V kavárně prvního poschodí domu proti staroměstskému orloji se počátkem 90. let sešli na podnět nové ředitelky 

Moravské galerie lidé, kteří odstartovali kvalitativní proměnu Mezinárodního bienále grafického designu Brno. 
Nechyběl mezi nimi ani zástupce Muzea umění a designu Benešov. 

 

 
 

Změna vztahu zřizovatele k muzeu ve druhé polovině nultých let 21. století se promítla i do zájmu stavebního 
odboru MěÚ, jehož vedoucí i pracovníci začali chodit na výstavy architektury. 

 

    
 

Ocenění, která obdrží ředitel muzea, se vztahují na celou instituci.  
Vlevo uznání Uměleckoprůmyslového muzea za spolupráci v oblasti ediční činnosti, 

vpravo čestná medaile Benešova předaná T. Fassatimu u jeho životního jubilea starostou města. 


