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Přesto, že se narodil 22. února 1952 v Praze ve znamení ryb, jeho 
poslání více ovlivnilo předchozí znamení zvěrokruhu - vodnář. 
Pokud bychom však brali v úvahu spíše vědecky prokazatelné 
souvislosti, pak na jeho životní směřování mělo vliv především 
rodinné prostředí, kde otec i matka přednášeli na Karlově uni-
verzitě, strýc - zakladatel českokrumlovského muzea - pracoval 
ve státním ústavu památkové péče a starší generace předků měly 
mnoho společného s uměním. Babička Augusta Fassatiová byla 
profesorkou operního zpěvu na pražské konzervatoři, prapra-
děda Karla Javůrka nazývali nestorem českých malířů. Italské 
kořeny nemá rodina přesně časově dokumentovány. Traduje se, 
že předkové přišli do Čech z Florencie coby stavitelé sakrální ar-
chitektury nejpozději v polovině 19. století. Zatímco šlechta měla 
své důvody pro potvrzení rodové identity, u profesních ohléd-
nutí není bez zajímavosti nacházet pracovní souvislosti. Pro To-
máše Fassatiho tak jsou prvními konstantami nejen umělecké 
profese některých předků, ale také přírodovědecké zaměření 
obou rodičů, jejich vztah k neprofesionálnímu sportu a v ne-
poslední řadě duchovní směřování jeho matky.

Dětství strávil v inspirujícím prostředí architektury a parků 
pražských Hradčan. Od školní záliby v botanice jej v době středo-
školských studií odlákalo audiovizuální umění. Ve svobodnější 
atmosféře konce 60. let zakládá tvůrčí sdružení mladých filmařů, 
divadelníků a fotografů „Dia -film Praha“, které vytváří organi-
zační a materiální platformu pro tvorbu, výměnu názorů i umě-
lecké vzdělávání. Vedle administrativní práce pro celé sdružení 
působil autorsky (oděvní a interiérová tvorba, grafický design, 
fotografie a audiovize) v jeho tvůrčí skupině „Debut“, která měla 
svou minigalerii na Národní třídě. Mnozí z jejích členů se poté 
setkali při studiu na FAMU a dnes působí převážně ve filmař-
ských profesích u nás i v zahraničí. Tomáš Fassati se také při-
hlásil na FAMU, ovšem již v počátcích studia se orientoval na te-
orii, což mu jako výjimku umožnila významná osobnost české 
vědy o umění, profesor J. Šmok. Absolvoval u něj závěrečnou 
studii na téma, které předurčilo jeho další profesní působení: 
psychologie vnímání vizuálního umění a sociologie jeho šíření.

Hned po skončení vysoké školy jej sice existenční okolnosti 
ještě nakrátko připoutaly k praxi, pak se již ale trvale věnoval 
teoretické a organizační práci. Těsně před nástupem vojny si 
v Praze vyzkoušel práci uměleckého truhláře, na vojně v Dukle 
Banská Bystrica působil jako kameraman a fotograf, po jejím 

1. Úvodem Specializované části vědecké obce je Mgr. Tomáš Fassati znám v celé bývalé Česko‑
slovenské republice. Laická veřejnost však většinou ví jen o krátkém úseku jeho ži‑
vota, který strávil v jejich blízkosti. Postupně totiž působil ve třech městech – v Praze, 
v Banské Bystrici a Benešově u Prahy. Když sestavíme všechny tři části Fassatiho živo‑
topisu, je už rozhodně na co vzpomínat.
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skončení mu nabídla místo režiséra Čs. televize. V roce 1980 se 
mu však podařilo založit specializovanou galerii, do které vzá-
pětí přešel pracovat.

Galerie začínala v nuzných podmínkách, její prvotní prostor 
představovala pouze část jedné místnosti. Během pěti let se pod 
Fassatiho vedením rozrostla v polyfunkční systém střediska vi-
zuální kultury, který ovlivňoval odborné dění v celé republice 
a získal si uznání i v zahraničí. Aby předchozí slova nezněla nad-
neseně, uveďme některé konkrétní příklady. Fassatiho bansko-
bystrická Galerie F vydávala pravidelně pro všechny partnery 
v republice celoroční přehledy výstavních a edičních programů 
nebo připravovala odborná sympozia se zahraniční účastí pro 
tvůrce i teoretiky. Vznikly zde pravidelné celostátní přehlídky 
některých oborů tvorby. Propojení jednotlivých funkcí galerie 
vytvářelo velmi účinný systém působení na veřejnost. Na vý-
stavy navazovaly malé stálé expozice, promítání filmů i před-
nášky, součástí výstavních prostor byla prodejna odborných 
publikací, v jednom z podlaží fungovala knihovna, čítárna ča-
sopisů a bohatá diatéka. Než však došlo k další plánované fázi 
rozvoje, místní politické orgány činnost galerie pozastavily. Šlo 
o logický krok, dopadly tak všechny aktivity tehdejšího normali-
začního Československa, které nerespektovaly ideologická ome-
zení režimu a svobodně rozvíjely styk se zahraničními partnery.

Fassatiho diplomatické schopnosti však zabránily nejhoršímu. 
Nedošlo k typické politické persekuci a část zařízení i know -how 
Galerie F mohla převzít nově vznikající Galerie 4 v Chebu. Pro 
Fassatiho nastalo mezidobí, kdy se věnoval širší organizační čin-
nosti a obecněji zaměřené vědecké práci. V Banské Bystrici zalo-
žil středoslovenskou organizaci Slovenské uměnovědné společ-
nosti, jezdil přednášet po různých místech republiky, podílel se 
na organizování sympozií v Praze a Brně a realizoval jednorá-
zové výstavní projekty pro galerie v Chebu, Praze, Brně i Ban-
ské Bystrici. Své dosavadní zkušenosti zúročil v publikaci „Ga-
lerie - místo pro člověka“. Je o něm známo, že byl neúnavným 

1. Výstřižek z dobového tisku.

2. Čestný titul „cavaliere“ 
obdržel Ludvík Fassati 
od italského krále.

 Později získal od Francouz‑
ské republiky titul rytíř Řádu 
francouzské čestné legie.

3. Miloslav Fassati patřil k dů‑
stojnictvu Čs. legií, proto se 
zúčastnil vyjednávání pová‑
lečné budoucnosti Českoslo‑
venska v Evropě i ve Spoje‑
ných státech.

4. Krátce na to se stal generá‑
lem čs. armády.

5. brig. gen.rál Miloslav Fassati 
s Dr. Edvardem Benešem po 
presidentské volbě.

6. Portréty Miloslava a Augusty 
Fassati nakreslené jejich pří‑
telem Maxem Švabinským.

7. Žačky profesorky Augusty 
Fassatiové, operní pěvkyně 
Alena Míková a Marie Podva‑
lová (s J. B. Foerstrem).

1       2      6

3      4

5              
7
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Po návratu ze Slovenska zvolili s manželkou, která byla také 
muzejní pracovnicí, namísto Prahy Benešovsko, neboť se domní-
vali, že zde lze založit chybějící regionální galerii. Kdyby však ne-
došlo k pádu totalitního režimu, možná by jim další vývoj nedal 
za pravdu. Fassati začal od prvních dnů existence Občanského 
fóra myšlenku sbírkotvorného ústavu systematicky propago-
vat, až se mu podařilo pro její realizaci nalézt vhodné organi-
zační, prostorové i finanční podmínky. Byla založena na podzim 
1990 pod okresní kulturní správou, jejím odborným patronem 
i prvním donátorem sbírky se stalo České muzeum výtvarných 
umění v Praze. Fassatimu se tak naskytla možnost zúročit své 
letité zkušenosti. Podmínky, ve kterých začínal s novou insti-
tucí nebyly lehké. Po roce činnosti bylo pro reorganizaci okres-
ního úřadu nutno hledat nového zřizovatele. Stalo se jím Město 
Benešov, které ale musel během jednoleté zkušební lhůty pře-
svědčit o životaschopnosti svého projektu. Fassatiho přátelé však 
říkají, že je typickým mužem do nepohody, misionářem umění, 
kterého neodradí nepochopení ani nepřátelské prostředí. On 
sám naopak tvrdí, že sbírkotvorný ústav prosadil jen díky do-
statečné podpoře benešovské kulturní veřejnosti, která má po-
chopení pro hodnoty a náročnější metody práce. Odvděčuje se 
jí již více než deset let tím, že do města pravidelně dováží špič-
kové hodnoty ve formě výstav i přednášek. Trvale však zůsta-
nou zapsány v benešovských análech zejména desítky darů od 
významných umělců a sběratelů, kterými se velmi rychle rozší-
řila sbírka iniciovaná v roce 1990 Českým muzeem výtvarných 
umění. Sbírka je přirozeným zdrojem pro stálé muzejní expo-
zice, které vypovídají o úrovni muzea. Fassatimu se s jeho spo-
lupracovníky podařilo založit několik zárodků stálých instalací 
umění (Česká grafika 20. století, Malba Benešovska 20. století, 
Historie české a slovenské fotografie, Současná česká plastika, 
Český graf. design 20. století), které mají předpoklad postupně se 
rozrůstat do reprezentačních klenotnic města. Protože budova, 
kde benešovské muzeum umění sídlí, nemůže zatím zcela slou-
žit svému účelu, je připravena expozice současné české malby 

propagátorem teorie umění zpracované jeho vysokoškolským 
učitelem, profesorem J. Šmokem. V závěru 80. let se mu naskytla 
optimální příležitost ji ukázkově aplikovat v praxi, když se po-
dílel na týmovém výzkumu terminologie a struktur počítačově 
zpracovávaných databází o výtvarné kultuře. Ke skutečnému 
využití této práce však došlo až v nových podmínkách v polo-
vině 90. let, kdy Asociace Muzeí a galerií publikovala Fassatiho 
výzkum v knize doprovázející uvedení nového software pro vě-
deckou evidenci muzejních sbírek.

O tom všem neměli ani ponětí Fassatiho sousedé na sídlišti 
pod Nízkými Tatrami, ti se mohli spíše domnívat, že zdědil pří-
rodovědnou profesi svých rodičů. S manželkou mezi paneláky 
totiž založili arboretum, ve kterém vysázeli více než sto stromků 
a pravidelně v časech značně neekologických organizovali sběr 
tříděného odpadu. Období po zrušení Galerie F bylo také krátkou 
periodou, kdy se Tomáš Fassati nakrátko soustředil na vlastní 
grafickou a fotografickou tvorbu. Bylo by chybou ji zcela opo-
menout, byť je tento text věnován především jeho vědecké a or-
ganizační práci.

Netřeba se naivně domnívat, že existenční podmínky Fassatiho 
rodiny byly po politickém ukončení činnosti jeho galerie růžové. 
Negativní kádrování jej zbavilo možnosti kvalifikovaného za-
městnání, a proto se rozhodl s manželkou a dcerou vrátit do Čech. 
Na Slovensko však vzpomíná v dobrém. Tvrdí, že sám nepocítil 
špatný vztah Slováků k Čechům: „Člověk však musí umět být 
vstřícný. Já jsem si osobně velmi oblíbil slovenskou lidovou kul-
turu, která bez větší degenerace dokázala přežít do současnosti.“

V Čechách mu zpočátku vypomohl půlroční stáží osvícený to-
talitní ředitel Národní galerie, profesor Jiří Kotalík, který doká-
zal ocenit výsledky práce banskobystrické Galerie F. Fassatimu 
se tak nečekaně naskytla možnost poznat zevnitř vrcholný ná-
rodní výzkumný a sbírkotvorný ústav a seznámit se s mnoha 
špičkovými odborníky, kteří jsou dnes externími spolupracov-
níky benešovského muzea umění. Mezi nimi byl i světa znalý 
historik umění Jan Kříž, kterému komunistický režim dal také 
pocítit svou primitivní bezohlednost. Fassatimu říkal: „Kdy-
byste vzal do desek svou koncepci Galerie F z Banské Bystrice 
a odjel do Spojených států, tak Vás tam vezmou se vším všudy.“ 
Nepřízeň režimu však nebyla pro Fassatiho rodinu podstatným 
argumentem k emigraci.

8. Miloslav a Augusta udržovali 
styky s českou kulturní scé‑
nou. Mezi jejich přátele pat‑
řili též Vladislav Vančura (na 
fotografii), kritik F. X. Šalda, 
grafik Ladislav Sutnar nebo 
fotograf Jiří Jeníček.

9. Miloslav Fassati  
byl v 50. letech po odchodu 
do důchodu presidentem 
(tehdy ještě amatérské) 
Čs. lehkoatletické unie.

10. Symboly rodové tradice.

11. Miloslav Fassati byl sváteč‑
ním malířem. Koňské spře‑
žení, nedatováno a portrét 
otce, Velikonoce, 1906.

12. Prapraděda Tomáše Fassa‑
tiho Karel Javůrek, básník V. 
Rombali a Jan Neruda.

13. Obraz na historické téma 
„Jan z Chlumu a Jindřich 
Berka z Dubé na spáleništi 
kostnickém“ od nestora čes‑
kých malířů 19. století Karla 
Javůrka.
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Zasvěceným je zřejmé, že z těchto odborných vztahů získává 
užitek zejména muzeum, které vede, a které se tak stává stále 
častějším místem setkání významných osobností umění a vědy. 
Z dobře fungujícího muzea musí zákonitě profitovat město, ze-
jména ve vztahu k turistickému průmyslu. Fassati si je této, u nás 
zatím nepříliš využívané možnosti dobře vědom a snaží se v Be-
nešově systémově podněcovat všechny aktivity, které se v rámci 
turistického průmyslu mohou pozitivně ovlivňovat. Uvádí tak 
hodnoty umění do těch nejpraktičtějších vztahů, které jsou ve 
světě od muzeí stále více vyžadovány. Považuje to za svou při-
rozenou povinnost, neboť jeho profesionálním krédem je celo-
stní vnímání každodenní běžné práce s důrazem na její harmo-
nické sepětí s prostředím daného místa.

P. Červenka, Benešov 2012
(úvod dle pramenů uvedených v bibliografii)

k instalaci na nedalekém zámku Jemniště. Fassati velmi dobře 
vnímá všechny souvislosti, v nichž umění existuje a proto ga-
rantuje také malé expozice po Benešově k jednotlivým částem 
historie města (Piaristé, František Ferdinand, Josef Suk, arch. 
Pleskot, arch. Novotný). V nejpraktičtějším sepětí s životem pak 
považuje za expozici celé město, kde muzeum zvýrazňuje růz-
nými informačními prvky starou a novou architekturu, plas-
tiku a zahradní architekturu.

Muzeum umění, které Fassati vede, se hned po svém založení 
v živém porevolučním ovzduší zapojilo do mezinárodních kon-
taktů a podílelo se na aktivitách Evropského kulturního klubu. 
Dnes existuje ve městě místní sdružení „Evropský klub Bene-
šov“, které vytváří platformu pro otevřené nepolitické diskuse 
na témata kulturní, vědecká a společenská.

Fassatiho zapojení do českého vědeckého života muselo při-
rozeně nabýt v nových podmínkách po sametové revoluci dal-
ších rozměrů. Stal se externím pedagogem pro teorii umění 
Slezské univerzity, na jejímž založení měla podíl skupina praž-
ských odborníků. Založil a redigoval dva vědecké bulletiny „An-
gelma“ a „Artsystem“, které navazovaly na činnost jím nově za-
ložené sekce pro audiovizuální umění Čs. vědecké společnosti 
při akademii věd. Organizačně zajistil vytvoření pobočky Me-
zinárodního institutu informačního designu pro Českosloven-
skou republiku. Jde o vzdělávací a výzkumné sdružení, které 
se zabývá zejména otázkami vizuální gramotnosti. Tak jako 
verbální gramotnost je základem pro umění literatury, vizu-
ální je předpokladem tvorby a vnímání výtvarného umění. 
Fassati se výzkumu druhé gramotnosti věnoval natolik, že se 
stal autorem prvního českého slovníku vizuální komunikace 
a také její učebnice. Ústav je také stále častěji žádán o poskyt-
nutí odborných konzultací nebo zpracování encyklopedických  
hesel.

Fassatiho celostní pojetí odborné práce vede k tomu, že v mu-
zeu iniciuje a často sám zpracovává výzkumné úlohy zaměřené 
na vztahy umění a společnosti, umění a lidové tvorby nebo umění 
a přírody. Stejně vnímá postavení užité tvorby, o níž tvrdí, že 
při vhodném uchopení může být můstkem přes propast, která 
se vzhledem k vývoji 20. století klene mezi uměním a nejširšími 
sociálními skupinami.

Vizuální gramotnost je optimálně využitelná v pedagogice 
muzeí umění. Ta zaujala Fassatiho do takové míry, že si kvůli ní 
rozšířil na Karlově univerzitě humanitní vzdělání o sociologic-
kou a psychologickou specializaci. Praktickým přínosem studia 
bylo také vytvoření netradiční modelové didaktické expozice, 
na které jsou v různých muzeích ověřovány nové metody zpro-
středkování výtvarného umění laické veřejnosti. Od reorgani-
zace Mezinárodního Bienále grafického designu v Brně je Tomáš 
Fassati také členem jeho organizačního výboru. Nezapomněl 
s manželkou ani na staré zkušenosti s botanikou a ekologií. Ve 
Voticích, kde zpočátku bydleli, po nich zůstala také pěkná řádka 
stromů i keřů, po sametové revoluci založili v Benešově první 
osvětové místo pro ekologické informace a dodnes přátelům po-
ctivého vztahu k přírodě pomohou, kdy je třeba.
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2. Život Tomáše Fassatiho

Kulturní zázemí rodiny mělo již od praděda Karla Javůrka (1815-
1909), významného českého malíře, a babičky Augusty Fassati-
ové, profesorky zpěvu na pražské konzervatoři, hluboké kořeny, 
a tak i on byl již od mládí veden ke kultivovanému pohledu na 
svět. Nebylo ale divu, že Tomášovy zájmy byly od útlého věku 
po vzoru rodičů zaměřeny k botanice. Cizí mu však nebyla ani 
technika. Měl také rád sport, kde mohl rozvíjet své fyzické do-
vednosti. Rodiče jej společně s jeho bratrem Ondřejem přihlá-
sili do tradičního českého Sokola, kde se pěstovala gymnastika 
a lehká atletika. Tomáš se později s chutí zabýval dalšími sporty, 
zejména plaváním, lyžováním, cyklistikou, lukostřelbou, ka-
noistikou, judem a jógou. Tomášův otec, atletický rekordman, 
nositel ceny J. E. Purkyně, byl dlouholetým lehkoatletickým 
rozhodčím a od roku 1972 prvním českým antidopingovým 
komisařem.

Tomášovi rodiče patřili k té části české společnosti, která ani 
před 2. světovou válkou nepochybovala o tom, že idea komu-
nismu je buď naivita, nebo zištný podvod a v těžkých dobách to-
tality nepodlehla vábení výhod členství v komunistické straně. 
Matka jej naopak společně s bratrem přihlásila do tzv. nedělní 
školy, která byla ve známém evangelickém kostele u Salvátora 
na Starém Městě pražském.1 Tady se děti a mládež seznamovaly 

1 Zajímavostí je, že dcera Tomáše Fassatiho Paula ukončila své magisterské studium 
sociologie diplomovou prací s názvem „Městská posttradiční religiozita (Současná kato-
lická víra návštěvníků akademické farnosti v perspektivě postoptimistické společnosti)“ 
zabývající se sociologickým výzkumem, který byl zaměřen na průběh konverze pražských 
intelektuálů mladší generace v akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora v Praze.

15. Tomáš Fassati  
(foto na protější straně)  
zachycen při interviewu  
s editorem knihy „Umění 
pro život“ v Muzeu umění 
a designu v Benešově.

16. Doc. RNDr. Olga Fassatiová 
(roz. Javůrková) ve své pra‑
covně na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze.

17. Lékařské kongresy, svět 
RNDr. Ing. Miloše Fassatiho, 
Tomášova otce.

Inspirativní dětství

Tomáš Fassati se narodil 22. února roku 1952 v Praze rodičům, kteří studovali přírodní vědy 
na Karlově univerzitě. Otec Miloš Fassati (RNDr. Ing., CSc., narozen 13. 1. 1921 – 1. 6. 1997)  
učil biochemii na lékařské fakultě. Vynikal v oboru botaniky a entomologie. Zabýval se 
čeledí rostlin orchidejovitých, kde mezi českými druhy orchidejí určil nové poddruhy 
a drobnými brouky rodu bembidion, kde rovněž některá jím nově popsaná subspecies 
nesou jeho jméno. Byl také tvůrcem hodnotných entomologických a botanických sbí‑
rek (herbářů), které po jeho smrti obohatily depozitáře českých a evropských muzeí. 
Tomášova matka Olga (doc. RNDr., 17. 10. 1924 – 15. 12. 2011) vyučovala na přírodově‑
decké fakultě mikrobiologii, kde se stala zakladatelkou první české sbírky nižších rostlin.
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nahrazeny tématikou běžného života. Rovněž vytvářel polye-
kran (projekce více obrazů či filmů na několik ploch současně) 
a ozvučené diafilmy.

Mládí prožité naplno

Mezi lety 1968—1972 studoval Tomáš Fassati v Praze tříletou 
střední všeobecně vzdělávací školu (obdoba gymnázia) na Vel-
varské (dnes Evropské) třídě v Praze 6. Z prvého ročníku této 
výběrové školy byl spolu s dalšími vyloučen z důvodu bojkoto-
vání výuky ruského jazyka po sovětské okupaci. Přešel tedy na 
jinou střední všeobecně vzdělávací školu v dělnických Vysoča-
nech, která se však vzhledem k tehdy probíhající reformě škol-
ství transformovala na gymnázium. Během středoškolských 
studií se z původního zájmu o biologii obrátil k umění. Šlo o dy-
namické období konce 60. let charakteristické jednak Pražským 
jarem, jednak následnou ruskou okupací, které velmi výrazně 
ovlivnily život všech občanů Čechů. Tomáš, stejně jako mnoho 
dalších lidí, se živě zajímal o politické a kulturní dění.

V roce 1968 založil tvůrčí organizaci mladých filmařů, diva-
delníků a fotografů DIA -FILM Praha. V rámci sdružení, kde do-
cházelo k inspirativní výměně názorů, vykonával Tomáš Fassati 
i organizační práce. V DIA -FILMU vytvořil např. r. 1970 hraný 
film „Pokoření“ (scénář, režie, kamera), ale od jara 1968 pracoval 
také na řadě reportáží zachycujících aktuální dění před a po so-
větské okupaci. Začal rozhovorem s kandidátem na presidenta 
Čestmírem Císařem, při pohřbu Jana Palacha pak natočil zají-
mavá interwiew s africkými novináři v Praze, na posledním 
koncertu Golden Kids rozhovor s Václavem Neckářem a Martou 
Kubišovou, s fotoaparátem byl u toho, když padla první dlažební 
kostka do výlohy sovětského Aeroflotu po hokejovém vítězství 
nad nenáviděnými Rusy. Dlouho si pak na památku schová-
val tlustý střep z téměř pancéřového skla výkladní skříně. Při 
natáčení okupačních vojsk sídlících na ruzyňském letišti měl 
s kolegy štěstí v neštěstí – ozbrojení Rusové jim pouze zabavili 

s kořeny evropské duchovní kultury, jež byla na státních ško-
lách zakázána. S odstupem času se ukazuje, že šlo o zajímavé 
intelektuální centrum, kde tehdy učily nebo kázaly dnes uzná-
vané osobnosti jako prof. ThDr. Jan Heller, evangelický farář Mi-
loš Rejchrt ad. Není proto divu, že se tu učili vnímat svět mnozí 
později známí odborníci, např. historičky umění Marta a Noemi 
Smolíkovy, astronom a publicista Pavel Toufar ad. Intelektuální 
tradice Salvátora nezanikla ani po pádu komunismu, v 90. le-
tech zde kázal evangelický kněz a písničkář Svatopluk Karásek, 
chodil sem ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma, publicistka 
Sylva Daníčková, malíř Antonín Střížek ad.

Tomáš byl ovlivněn nejen svými rodiči, ale i dalšími inspi-
rativními osobnostmi, se kterými přišel v dětství a mládí do 
styku. Mezi ně patřil například bývalý skaut Jan Šimáně, re-
daktor časopisu ABC, který odstartoval hnutí malých zájmo-
vých skupin, jež byly zaměřeny buď na kosmonautiku, ochranu 
přírody nebo historii. Na rozdíl od oficiální pionýrské organi-
zace pořádal pro mládež neformální soutěže, setkání, exkurse 
a letní putovní tábory. Jan Šimáně dokázal lidi strhnout svým 
nezištným nadšením. S návratem obliby westernů, které ko-
munisté zpočátku zakazovali, inspirován Janem Šimáněm za-
ložil Tomáš se svými kamarády indiánskou družinu, se kterou 
se zajímali o život v přírodě.

Tomášovu zálibu v botanice záhy doplnil zájem o audiovizu-
ální umění. Prvním fotoaparátem, se kterým fotografoval, byla 
plastová Efekta, ta ovšem nesplňovala náročnější technické po-
žadavky, a proto začal fotografovat s jednookou zrcadlovkou EXA, 
která patřila jeho matce. S tímto fotoaparátem mohl již bez vět-
ších potíží pořizovat výtvarné makrozáběry rostlin. O květiny 
se Tomáš zajímal po botanické stránce, ale estetické cítění nako-
nec vyhrálo. Sám o svých zálibách říká: „Pro dospívajícího stře-
doškoláka je umění velmi atraktivní oblast po všech stránkách, 
i z hlediska svého tzv. provozu. Mě velmi přitahovala celá audi-
ovizuální oblast. Od fotografie přes polyekran, laternu magiku 
až k filmu“. Již na devítiletce natáčel společně se svými přáteli 
z oddílu filmy s indiánskými náměty, ty byly na střední škole 

18. Fotografie z natáčení jed‑
noho ze studentských filmů.

19. Minigalerie tvůrčí skupiny 
Debut na Národní třídě 
v Praze.

20. Foto na protější straně.  
Vedení kursů v pražském 
DIA ‑FILMU na Hradčanech 
a ve Studiu 7 v Holešovicích.
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tím navázal na své předky, kteří v polovině 18. století přišli do 
Čech z Itálie jako stavitelé sakrální architektury. Po uplynutí 
tří měsíců nastoupil na tehdy povinnou vojenskou službu do ar-
mádního střediska vrcholového sportu Dukla Banská Bystrica.

Banská Bystrica

Z Prahy do Banské Bystrice odešel Tomáš Fassati na základě 
svého přesvědčení opustit velkoměsto a žít v horách. Také díky 
rodinné sportovní tradici akceptovalo vedení tamějšího armád-
ního sportovního střediska jeho zájem absolvovat zde povinnou 
vojenskou službu. Působil tam jako kameraman a fotograf me-
todického oddělení, kdy dokumentoval sportovní výkony atletů, 

kinofilmovou zrcadlovku, ale nechali je jít. K jedné z posledních 
reportáží patřily demonstrace české mládeže na první výročí 
ruské okupace. Tehdy ho komunistický policista donutil sice 
jen vyndat film z fotoaparátu, ale po několika týdnech přišlo 
předvolání na StB do proslulé Bartolomějské. Počátkem roku 
1970 stát násilně ukončoval činnost všech nezávislých sdru-
žení. Na Fassatiho DIA -FILM PRAHA zřejmě neměli dost udání 
(přesto, že s jeho průkazy chodila po Praze řada reportérů) a vy-
žádali si pouze vydání razítek, základních dokumentů a zru-
šení bankovního účtu. Sdružení mělo až do své likvidace sídlo 
ve stanici techniků v Kanovnické ulici na Hradčanech, kde 
byly k dispozici laboratoře a střižnu s jednoduchým zvukovým  
studiem.

Tam také vznikla tvůrčí skupina DEBUT, složená převážně 
z lidí, kteří byli studenty FAMU. Skupina měla svůj vlastní velký, 
dobře vybavený ateliér v hradčanském domě režiséra Kabelíka 
a několik let provozovala MINIGALERII pod patronací Daniely 
Mrázkové z Revue Fotografie ve výkladní skříni na Národní 
ulici v Praze. Ve skupině Debut Tomáš Fassati uplatňoval svou 
kreativitu také v oblasti oděvní a interiérové tvorby, grafického 
designu, fotografie a audiovize. V oděvním návrhářství a módní 
fotografii spolupracoval se studiem Jana Šlégra, jediného čes-
kého autora tanečních kostýmů vytvářených z kovu a plastů. 
V té době jej zajímala vedle výtvarné také sociální fotografie 
a velmi jej svou atmosférou nadchla Antonioniho Zvětšenina. 
Dařilo se mu získávat tehdy kultovní časopis CAMERA, jehož 
několik výtisků prodávala jediná prodejna v republice – Státní 
nakladatelství technické literatury. Sociální fotografii vysta-
voval např. v uvedené Minigalerii (kolem roku 1970 ještě nebyla 
režimem tak kriticky vnímaná), výtvarnou pak v klubech Vi-
ola na Národní třídě a v malostranském Orfeu. Výsledky tvorby 
70. let shromáždil zejména v autorských publikacích. Mezi nimi 
stojí za připomenutí mj. kniha s názvem Železné město, která se 
věnuje pražské novorenesanční a secesní architektuře i designu, 
jejichž materiálem byl kov. Publikace představuje začátek Fassa-
tiho vážného zájmu o tyto obory, který se pak táhne již celým 
jeho životem.

Již v pražském DIA -FILMU vedl Tomáš Fassati kursy fotogra-
fické optiky a chemie a kursy pro promítače. Když bylo sdružení 
zrušeno, založil v rámci Domu dětí a mládeže v Holešovicích 
Studio 7, které připravovalo vzdělávací fotografické programy 
pro mládež.

Během studia na FAMU pod vedením profesora Jána Šmoka 
dospěl postupně k přesvědčení, že se bude namísto praktické 
tvorby věnovat teorii. Školu proto již zakončil jako teoretik zá-
věrečnou magisterskou diplomovou prací, nazvanou „Příčiny od-
chylek od ideálního stavu – koherentního vědomí při sdělování 
fotografií“, která byla věnována tématu psychologie vnímání vi-
zuální tvorby a sociologii jeho šíření. Profesor Šmok mu pak ne-
chal vystavit zvláštní přílohu k diplomu o teoretické specializaci.

Po ukončení studií roku 1977 se po dobu tří měsíců zaměst-
nal v nábytkářském podniku v Praze, kde se chtěl naučit stroj-
nímu a uměleckořemeslnému zpracování dřeva. Symbolicky 

21. Studentská recese  
v prázdninovém Rumunsku.

22. Na vojně v Dukle Banská  
Bystrica.



23. Svatba s Annou Gíretovou 
na Staroměstské radnici 
21. 11. 1981.

24. Svědky byli přátelé – reži‑
sérka ND Leona a kamera‑
man ČT Petr.

25. Anna a Tomáš vybudovali 
na sídlišti v Banské Bystrici 
hřiště s třiceti herními prvky.

26. Vysázeli tam také arboretum 
se stovkou stromů.

27. Výstava volné a zakázkové 
tvorby Tomáše Fassatiho na 
Pedagogické fakultě v Ban‑
ské Bystrici koncem 80. let.
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Galerie F se postupně stávala svou, na totalitní poměry značně 
svobodnou činností stále více středem pozornosti různých ide-
ologických orgánů vládnoucí komunistické strany. Dovolila si 
komunikovat se zahraničními partnery v demokratických ze-
mích, zařazovala do výstav v Praze zakázané autory a věno-
vala se sociální fotografii, která představovala realistickou do-
kumentaci neslavných výsledků režimu. Tomáš Fassati jezdil 
jako lektor po Československu a pořádal přednášky pro umělce 
i veřejnost. Po roku 1985 proto začalo hrozit ukončení provozu 
galerie. Poslední výstavou, která zde proběhla, byla v roce 1986 
výstava aktů ze sousední země charakteristické obávaným svo-
bodným lidovým hnutím Solidarita. Tomáš Fassati byl připra-
ven o svou galerii bojovat, a nakonec dokázal zabránit alespoň 
tomu nejhoršímu, úplné likvidaci Galerie F – část depozitáře, 
archívu i knihovny (mimo jiné i podklady pro knihu „Hovory 
o živé fotografii“ 2) a know -how Galerie F převzala nově vzni-
kající Galerie 4 v Chebu.

Následovala léta, během kterých narážel na problémy vi-
nou špatného kádrového (politického) posudku a bylo pro něj 
v podstatě nemožné sehnat kvalifikovanou práci. Vyzkoušel si 
pro tehdejší dobu klasické profese české inteligence – úklidové 
a topičské práce. Někteří by na jeho místě uvažovali o emigraci 
do západních zemí, on se ale nenechal zlomit nepřízní osudu 
a zůstává v Československu. Nevzpomíná na to ve zlém, neboť 
mnozí jeho přátelé v Čechách dopadli hůře, vyzkoušeli si úděl 
politických vězňů.

2 Kniha byla vydána roku 1993 Slezskou univerzitou v Opavě – viz níže.

lyžařů, judistů i fotbalistů za účelem následné analýzy. Po roce 
jej pak přijala Slovenská televízia na místo režiséra zpravodaj-
ství a dokumentární tvorby.

Nedlouho potom v roce 1980 založili v Banské Bystrici spo-
lečně s dalším absolventem FAMU Leo Redlingerem a Dr. Bo-
risem Peciarem Galerii MY. Název charakterizoval zaměření 
programu na tvorbu soudobé generace. Tento program ale ne-
byl zřizovatelem akceptován a výstavní síň byla brzy přejme-
nována na Galerii F, neboť její hlavní program měla tvořit fo-
tografie, ke které se postupně přidal také grafický design. Mezi 
lety 1981 až 1986 byl jejím ředitelem. Činnost televizního reži-
séra poskytovala Fassatimu dostatek času, aby se mohl zabývat 
také prací pro galerii.

Původní prostory byly omezené (zpočátku to byla jedna vý-
stavní síň s kanceláří), ale Fassati postupně rozšiřoval aktivity 
do rozsahu polyfunkčního střediska vizuální kultury, které se 
zapojilo do odborného dění v celé Československé republice. Ga-
lerie F pravidelně vydávala celoroční přehledy čs. fotografic-
kých výstavních a edičních programů, připravovala odborná 
sympozia pro tvůrce i teoretiky se zahraniční účastí, zajišťo-
vala činnost recenzního střediska. Vznikaly zde pravidelné celo-
státní přehlídky fotografické tvorby, na které navazovaly malé 
stálé expozice, promítání filmů, ale i přednášky. Na výstavní 
prostory navazovala prodejna odborných publikací, knihovna,  
čítárna a rozsáhlá diatéka. Součástí zázemí byla i fotolaboratoř.

Zásadní podnět při práci v Galerii F představovaly pro To-
máše Fassatiho zahraniční cesty. Do ciziny se dostal na nesvo-
bodné komunistické poměry relativně brzy ve svých patnácti 
letech. Strávil tehdy inspirativní období u svých příbuzných ve 
Vídni, kde si mj. zdokonaloval svůj hlavní cizí jazyk – němčinu. 
Pak se mu ale nepodařilo využít období svobodného cestování 
kolem roku 1968 a musel čekat dlouhých třináct let na další zá-
sadní příležitost. Využíval alespoň možností cest do sousedních 
socialistických zemí – Východního Německa, Polska, Maďar-
ska, Bulharska a Rumunska. Velká inspirativní okružní cesta 
po západní Evropě mohla přijít po řadě let marných žádostí 
o devízový příslib až v roce 1981. Tehdy se mu s batohem na zá-
dech během téměř čtyřiceti dní podařilo navštívit řadu galerií 
a muzeí v Německu, Itálii, Francii a Švýcarsku, kde si vytvořil 
mnoho užitečných kontaktů pro svoji další práci. Navázal přá-
telské styky zejména s galeristy v Miláně, Arles, Paříži a Kolíně 
nad Rýnem, kteří jej po další léta ochotně zásobovali odbor-
nou literaturou. Podobné profesní kontakty si před tím přiro-
zeně vytvořil i v mnoha sousedních zemích, zejména v Berlíně, 
Wroclavi a Budapešti. Z cest přivezl i rozsáhlou fotodokumen-
taci, která potom užitečně sloužila při přednáškách v Galerii F.

Se svou budoucí ženou Annou se Tomáš Fassati seznámil bě-
hem natáčení Čs. televize v krajském muzeu, kde pracovala. 
Měli podobnou profesi i koníčky, spojoval je vztah k přírodě i ke 
sportu. Na sídlišti pod Nízkými Tatrami, kde bydleli, spolu na-
příklad založili arboretum, v němž vysázeli více než sto stromů. 
Anna ale byla především velkou pomocnicí Tomášovi při rozvoji 
Galérie F. Roku 1983 se jim narodila dcera Paula.

28. Režisérem a kameramanem 
Čs. televize.
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V badatelské práci se Fassati věnoval týmovému výzkumu 
struktur dokumentačních modelů a terminologických systémů. 
K jejímu využití došlo až po sametové revoluci v polovině 90. 
let, kdy Asociace muzeí a galerií České republiky publikovala 
Fassatiho výzkum v textu „Manuál pro počítačovou dokumen-
taci sbírek“ 3, jež doprovázel nový software pro vědeckou evi-
denci muzejních sbírek.

Stranou pozornosti by nemělo zůstat ani období Fassatiho 
tvorby 80. let, byť on sám jej vedle své organizační a teoretické 
činnosti nijak zvlášť nezdůrazňoval. Zajímavé jsou především 
jeho cykly fotografií „Symbióza“ a „Fotografické rozprávky“. 
V prvém se soustřeďuje na soužití člověka s přírodou, které sym-
bolicky zpracoval v minimalistických kompozicích technických 
prvků a krajiny. Ve druhém, jehož český překlad není vhodný, 
neboť pohádka je přeci jen trochu něco jiného než rozprávka, se 
zaměřil na iluze a napětí, které vznikají ve vizuálním kontaktu 
papírových fotografií a reality, ve které jsou umístěny. Tomáš 
Fassati také z důvodů obživy využil několika tvůrčích stipendií, 
které nabízel fond výtvarných umění. Jejich výsledky však roz-
hodně nebyly formální. Vytvořil např. soubor portrétů „Osoby 
a osobnosti“, ve kterém dominovaly snímky známých osobností 
kultury (Jiří Suchý, Juraj Herz ad.), nebo rozsáhlý cyklus „Žele-
zářův svět“ – velkoformátová zatiší z magického prostředí Pod-
brezovských železáren, kde ponuré prostředí zaprášené slévárny 
emotivním způsobem oživuje žhnoucí jas roztaveného kovu.

Ve druhé polovině 80. let, kdy musel řešit nepříjemné exis-
tenční problémy, se Fassati věnoval také užité reklamní fotogra-
fii a grafice. Pro řadu firem vytvořil na zakázku nástěnné kalen-
dáře, plakáty a prospekty nebo také jednotlivé grafické značky 

3 Fassati, T.: Manuál pro počítačovou dokumentaci sbírek: obecné schéma muzejní do-
kumentace: struktura a terminologie informací o výtvarném umění s přihlédnutím k do-
poručení ICOM/CIDOC a systému DEMUS. Asociace českých a moravskoslezských galerií, 
Praha 1996.

Krátce v Čechách

V nelehké situaci v roce 1986 pomohl Tomáši Fassatimu 
slavný slovenský fotograf JUDr. Martin Martinček, který 
jej seznámil se svým známým, profesorem Jiřím Kotalí-
kem, ředitelem Národní Galerie v Praze. Ten mu nabídl 
dočasný pracovní úvazek, během kterého získal proná-
sledovaný šéf banskobystrické galerie užitečné profesní 
zkušenosti a měl příležitost se seznámit s mnoha vynika-
jícími odborníky, mj. s Marcelou Pánkovou, Janem Křížem, 
Ladislavem Kesnerem, Ivanem Neumannem nebo s man-
želi Ševčíkovými. Služebně mohl navštívit také řadu ex-
pozic a depozitářů regionálních muzeí umění.

Na závěr jednoročního pobytu v Praze také spolupra-
coval se Střediskem památkové péče na evidenci sbírko-
vých fondů českých zámků.

Zpět v Banské Bystrici

Po skončení tohoto „studijního“ pobytu se vrací do Ban-
ské Bystrice, kde mu nejprve jeho bývalá kolegyně z te-
levize umožní pracovat v podnikové redakci Pozemních 
staveb. Pro Tomáše Fassatiho je to zpočátku zajímavá 
zkušenost, kdy jeho dlouhodobý zájem o architekturu 
je podložen seznámením s mnoha soudobými staveb-
ními technologiemi. Dlouho se však v takovém prostředí 
žít nedá. Jako lepší se jeví Pedagogická fakulta v Banské 
Bystrici, kde mu nakonec jeho dobří známí přes nepří-
zeň režimu umožní úvazek na oddělení didaktické tech-
niky. Formální pomocná práce však Tomáše Fassatiho ni-
jak intelektuálně nevytěžuje. Proto se věnuje badatelské 
činnosti pro jeden z pražských výzkumných ústavů při-
pravujících využití počítačů k dokumentaci umění, s Da-
nielou Mrázkovou spolupracuje na přípravách oslav 150. 
výročí vynálezu fotografie (1989), s Pavlem Scheuflerem 
na jeho pražských setkáních historiků fotografie, s Do-
mem umění města Brna na sympoziu „Umění, fotogra-
fie a divák“ (kam zve přednášet i Jindřicha Štreita před 
časem propuštěného z komunistického vězení) a v pro-
storu, kde existovala Galéria F, připravuje do roku 1989 
ještě několik výstav, které patří k tomu nejzajímavěj-
šímu, co tam vzniklo.

Šlo jednak o vyvrcholení dlouhodobého cyklu „Trendy 
současné slovenské fotografie“, jednak o dva koncipované 
celky stavějící na souvislostech české a slovenské tvorby. 
Jako příklad z prvé série je možné uvést téma minima-
lismu (výstava s názvem „Méně“) a groteskna (výstava 
s názvem „Vážně“). Česko -slovenské tvůrčí souvislosti 
mapovaly celky „Český objektiv: Slovensko“ a „Čs. spo-
lečensky zaujatá fotografie 1940—1980“, na které se po-
dílel také publicista Josef Moucha.

29. Dvě fotografie ze souboru 
„Železářův svět“ z roku 1985. 

 Tomáš Fassati se ve svých  
sériiích „Železářův svět“  
(z roku 1985) zaměřuje na 
detaily průmyslových staveb 
a s důrazem na tmavší tona‑
litu je komponuje v nápadi‑
tých úhlech záběru.

30. Kniha „Dejiny slovenskej fo‑
tografie“ od Ludovíta Hla‑
váče, vydaná roku 1989 při 
příležitosti oslav výročí 150 
let objevu fotografie.

 Ludovít Hlaváč ve své knize 
zmiňuje i úspěchy Galérie F 
vedené Tomášem Fassatim.

31. Životopisné údaje z uvedené 
knihy.

31
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1975 se název školy změnil na Institut výtvarné fotografie. V roce 
1982 se na doporučení tehdy již nemocného K. O. Hrubého stal 
vedoucím IVF pedagog z FAMU Vladimír Birgus. Došlo k roz-
šíření studijního oboru o přednášky, semináře a osobní kon-
zultace. Téhož roku přibyli i další „famáčtí“ pedagogové, mezi 
nimiž byl například Tomáš Fassati, Antonín Braný a Miroslav 
Vojtěchovský. Z dosavadních pedagogů na IVF dále působili Mi-
loslav Stibor, Milan Borovička, Vojtěch Sapara, Miroslav Bílek 
a Miroslav Myška. Když po sametové revoluci začali na severní 
Moravě připravovat založení Slezské univerzity, uvědomili si, že 
zde působící Institut výtvarné fotografie představuje rozvinu-
tou formu výuky umění a navrhli jeho zařazení mezi základní 
útvary nové vysoké školy. Institut zpočátku zabezpečoval ba-
kalářské a později také magisterské studium. V té době jej po-
sílili další pedagogové, zejména slavný fotograf Jindřich Štreit, 
psycholog PhDr. Siostrzonek a kritik Aleš Kuneš. Tomáš Fassati 
zde působil až do roku 1994, kdy po odchodu z FAMU do důchodu 
zde začal teorii přednášet prof. Ján Šmok.

Pro potřeby Institutu připravil Tomáš Fassati svá skripta „Ho-
vory o živé fotografii“ 5, která vznikala již v době, kdy pracoval 
v Galerii F. Sociální fotografie byla v 80. letech minulého století 
vládnoucím režimem v Československu „netolerovanou“ oblastí, 
jejíž autoři byli nezřídka perzekuováni. Už jen tím, že fotogra-
fovali skutečnost, ne takovou, jakou ji předkládala vládnoucí 
strana, ale takovou, jakou ji kriticky viděli v prizmatu svého 
hledáčku. (Například Jindřichu Štreitovi byl nejen zabaven fo-
toaparát a filmový materiál, ale byl dokonce i odsouzen k vězení 
za údajnou protistátní činnost.) Tomáš Fassati se jak v Galerii F, 
tak i ve svých skriptech snažil prezentovat tuto nově příchozí 
vlnu živé fotografie jako důležitou oblast fotografické tvorby.
5 Fassati, Tomáš: Hovory o živé fotografii. Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci 
s GVU BN, 1993.

a logotypy. Poslední část jeho zakázkové tvorby byla svázána 
s jeho začínajícím teoretickým výzkumem oblasti praktické 
vizuální komunikace. Protože neměl v Banské Bystrici part-
nera – grafického designéra, přistoupil sám k tvorbě několika 
souborůinformačních symbolů, z nichž ten, který byl věnován 
ekologii, představoval v mezinárodním měřítku zásadní inovaci. 
Vytvořil jej ve spolupráci s ekology přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy a následně dal k dispozici pro praktické užití In-
stitutu informačního designu a mezinárodní unifikační komisi 
ISO. Stojí za to připomenout, že do dnešního dne nebyl jeho sys-
tém pro grafickou identifikaci kvalit životního prostředí z hle-
diska funkčnosti překonán. V rámci oboru praktické vizuální 
komunikace se pak Tomáš Fassati věnoval také detailnímu ná-
vrhu orientačního systému města Banská Bystrica, jehož mnohé 
části byly v terénu realizovány. Z prací pro město, s nímž se mi-
mořádně sžil, je třeba připomenout také designérský návrh re-
konstrukce plážového koupaliště. Ten ale vznikl do ekonomicky 
nejistého období po roce 1989, a proto byl realizován jen částečně.

Je třeba se také ohlédnout za užitou tvorbou určenou pro pro-
voz Galerie F. Návrhy řešení interiérů, výstavních instalací a tis-
kovin nebylo možné z finančních důvodů zadávat externím 
grafikům, Proto Fassati vytvořil základní manuál se známým 
logotypem a hnědo -bílou barevnou kombinací, podle kterého 
pak převážně v minimalistickém stylu řešil vše, co provoz ak-
tuálně vyžadoval. Zde stojí za připomenutí zejména univerzální 
plakáty, některé venkovní poutače, vybrané katalogy a publi-
kace, interiér studovny a rekonstrukce exteriéru celé budovy 
Domu filmu a fotografie, v rámci kterého Galerie F působila.

V dalších obdobích se Tomáš Fassati již nikdy volné ani užité 
tvorbě v takovém rozsahu nevěnoval, neboť od 90. let se v no-
vém Muzeu umění a designu mohl věnovat práci na více pro-
fesionální úrovni, které automaticky vede k větší specializaci.

Institut výtvarné fotografie 4  
a Slezská univerzita

Vedoucí Institutu výtvarné fotografie PhDr. Vladimír Birgus, 
který znal Tomáše Fassatiho jako pracovitého kurátora a teore-
tika, jej v polovině 80. let požádal, zda by na IVF vyučoval teorii 
fotografie. Fassati tuto nabídku přijal a v rozmezí let 1984—1994  
vedl semináře teorie a distribuce fotografie.

Sám na toto období rád vzpomíná: „Institut byl díky svému 
agilnímu zcestovalému vedoucímu místem živé výměny infor-
mací o zahraniční tvorbě. Mezi pedagogy a studenty vládla přá-
telská, svobodná atmosféra, která byla v přidušeném Husákově 
Československu opravdovou vzácností.“

Škola výtvarné fotografie sahá svými kořeny až do 70. let dva-
cátého století. Původně sídlila v Brně v prostorách Městského 
kulturního střediska na Radniční ulici číslo 4. V té době byl ve-
doucím pedagogem známý brněnský fotograf K. O. Hrubý. V roce 

4 Informace pro tuto kapitolu jsem čerpal z bakalářské diplomové práce Michala Ku-
bíčka „10 let Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě“ (kapitola druhá 

- Prehistorie).

32. Skupinová fotografie peda‑
gogů a studentů Institutu 
výtvarné fotografie. Tomáš 
Fassati drží prapor.

33. Pedagogický sbor Institutu 
při imatrikulaci studentů 1. 
ročníku. 

34. Taktéž. Autorem fotografií: 
Daniel Šperl.
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35. Tradiční cesty za uměním.

36. S přáteli v jazz klubu Blue 
Note v New Yorku.

37. Společenská aktivita roku 
1990 přivedla Tomáše Fassa‑
tiho k funkci přísedícího 
senátu. Vykonává ji 25 let 
a chválí užitek zkušeností 
v ní nabytých.

38. S profesory Klivarem a Kutíl‑
kem a s Ing. Zárubou při pro‑
pagaci vizuální gramotnosti 
v Akademii věd ČR na podzim 
roku 2003.

39. Pražská instalace naučné vý‑
stavy o vizuální gramotnosti 
v Galerii Jaroslava Fragnera.

40. Fassatiho slovníky a učeb‑
nice seznamující s vizuální 
gramatikou.

41. Při propagaci kvalit nepo‑
vrchního komfortu designu 
v pražském DP.

42. Od zástupce Ergonomické 
společnosti Mgr. Tomáše 
Fassatiho přebírá náměs‑
tek generálního ředitele ČD 
Ing. Blažek Cenu za ergono‑
mii 2010.
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z níž bylo možní vycházet při přípravě založení sbírkotvorné 
galerie umění. Nebylo divu, že po několika letech se rozhodli 
do Benešova přestěhovat.

Po sametové revoluci Tomáš Fassati navázal na svou před-
chozí zakázkovou práci v rámci fondu výtvarných umění tak, že 
podle nových podmínek si založil projekční a realizační studio 
Design studio BIO, jehož produkty byly podřízeny aktuálním 
pravidlům ekologie a ergonomie. Během tří let jeho existence 
vytvořil řadu návrhů a realizací městského mobiliáře, interi-
érů, systémů vizuální prezentace a propagačních tiskovin pro 
Votice a některé další obce. Šlo např. o rekonstrukci městského 
klubu, úpravu bufetu kina, opravu interiéru staré votické rad-
nice, interiér a exteriér autobusové stanice, kanceláře finančního 
úřadu ad. Tato práce pomáhala rodině dokončit úpravy rodin-
ného domku. Po třech letech se však musel začít věnovat práci 
v muzeu tak intenzívně, že činnost studia ukončil. Šlo o hlavní 
tvůrčí aktivitu v posledním období. Potom se již věnoval jen 
běžným řemeslným úpravám muzejních tiskovin a fotografii 
architektury, kterou dokumentoval pro muzejní výzkum. Za 
jedinou jeho pozdější tvůrčí oblast lze považovat fotografování 
přírody, jehož výsledky však teprve čekají na zpracování. Možná 
souvisí s jeho konstatováním, kdy říká, že je škoda, že krásnou 
přírodu Benešovska se nesnaží současní malíři ani fotografové 
zachycovat v jejích skutečných silných kvalitách. Asi by nebylo 
správné zapomenout na občasné Tomášovo zaběhnutí do oblasti 
sociální reklamy, kterou považuje za neprávem opomíjený dů-
ležitý společenský fenomén. Protože však pracuje se všemi ob-
lastmi volného i užitého umění organizačně, svou tvorbu nijak 
neprezentuje, zůstává jeho osobní zálibou.

Benešov u Prahy

V Benešově u Prahy založil Tomáš Fassati společně se svou man-
želkou Annou, rovněž muzejní pracovnicí, v roce 1990 novou 
sbírkotvornou galerii, jejíž název se později ustálil jako Muzeum 
umění a designu. To se v průběhu let postupně rozrostlo do kla-
sické regionální sbírkotvorné instituce, zabývající se nejen vol-
nou, ale také užitou tvorbou. Součástí muzea jsou i další expo-
zice rozmístěné po městě. Práci muzea se podrobně věnuje jedna 
z hlavních kapitol této publikace, proto se zde muzeu již nebu-
deme přímo věnovat.

Uvedeme jen, že než došlo po roce 2000 k přijatelné stabili-
zaci postavení muzea a jeho pracovníků, zažili si jeho zaklada-
telé v 90. letech mnohé krušné chvíle. První pracovnicí muzea 
založeného pod okresní kulturní správou se shodou okolností 
stala Anna Fassatiová. V roce 1991 v něm pak působili tři za-
městnanci. Následně však došlo z Prahy k centrálně plánova-
nému rušení kulturních správ a muzeum se ocitlo bez zřizova-
tele, tedy i bez finančních prostředků. Tomáš s Annou museli za 
udržení muzea uspořádat rozsáhlou kampaň, do níž se zapojily 
mnohé osobnosti veřejného života z Benešovska i celé repub-
liky. Jeden z výsledků této aktivity – podpůrný převod sbírky 

Text je psán formou rozhovoru studenta se svým pedagogem. 
Učitel zde zasvěcuje žáka do celé problematiky živé fotografie. 
Otázky se střídají s odpověďmi. Autor se záměrně vyhýbá od-
bornému jazyku, usiluje o prostou srozumitelnost, vstřícnou lai-
kům, k nimž patří i studenti fotografie. Tím, že Fassati do skript 
vložil otázky začínajícího fotografa, dodal textu přesvědčivou 
pedagogickou funkci. Odpovědi jsou ilustrovány fotografiemi 
a doplněny výroky významných fotografů zabývajících se ži-
vou fotografií (například Henri Cartier -Bresson, Robert Frank, 
Diana Arbus, Viktor Kolář a Alexandr Rodčenko). Při výkladu 
komunikačních problémů Fassati vychází z teorie sdělování – 
angelmatiky, kterou uvedl do výuky uměleckých škol v 60. le-
tech prof. Ján Šmok. Předností angelmatiky je komplexně vy-
pracovaný teoretický systém dotýkající se všech oblastí tvorby 
a logicky vytvořená terminologie.

Definitivní návrat do Čech

Politické problémy se získáním kvalifikovaného zaměstnání 
dovedly Tomáše Fassatiho v roce 1989 k rozhodnutí vrátit se 
do Čech. Jestliže většina obyvatel hlavního města ještě v prů-
běhu roku, v němž padl komunistický režim, brzké změny ne-
očekávala, pak lidé na jiných místech republiky neměli o reál-
ných předpokladech blížící se sametové revoluce už ani tušení. 
V opačném případě by rodina Tomáše Fassatiho měla zřejmě dů-
vod vyčkat pozitivních změn v Banské Bystrici. Pražan Tomáš 
si vždy pochvaloval, jak jej Slováci mezi sebe mile přijali, proto 
k opuštění krásného města pod Tatrami jej mohla vést jen re-
prese komunistických úřadů.

Využil nabídky ONV v Benešově u Prahy, který měl díky po-
stupující perestrojce zájem obsadit místo na svém odboru kul-
tury kvalifikovaným nestraníkem. Uvědomil si, že ve městě 
není zatím sbírkotvorná galerie, což dávalo naději na její zalo-
žení. Do poslední chvíle si však nebyl jistý, zda jej i v Benešově 
nedostihnou kádrové dokumenty s nedobrým politickým hod-
nocením. Měl však štěstí.

Dočasně se s rodinou usadili ve Voticích poblíž města Bene-
šov, kde si s pomocí příbuzných zakoupili a následně opravili 
malý levný domek. Několik měsíců po nastěhování zde pak za-
žili sametovou revoluci. Zatímco v Praze, kam Tomáš s rodinou 
dojížděli na demonstrace na Václavském náměstí a Letenské 
pláni, vládla mezi lidmi nadšená aktivita, obyvatelům Votic sví-
rala žaludek ustrašená pasivita. Dali se proto s manželkou do 
práce, podíleli se na založení místního Občanského fóra, jeho 
kulturní, ekologické a rozvojové komise, spolupracovali na vy-
dávání zpravodaje Votické fórum, stáli u zrodu a zdokonalení 
městských novin, založili progresivní Videoklub, starali se o pa-
mátky, drobnou architekturu i propagaci města, sázeli nové 
stromy, založili novou tradici vánočních shromáždění na ná-
městí, ale s odstupem času viděli, že porevoluční nadšení zde 
znamenalo z velké míry ztracenou energii. Jinak tomu bylo v Be-
nešově. Zde přinesla práce kulturní komise OF jasnou koncepci, 
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Česká pobočka IIID využila odborných kontaktů, a proto mohl 
Tomáš Fassati připravit postupně pro českou veřejnost slov-
níky a učebnice praktické vizuální komunikace. Učitelé čes-
kých škol pak měli možnost naučit se s těmito učebnicemi pra-
covat v rámci kursů, které pro ně připravilo Centrum pro další 
vzdělávání pedagogů.

Vizuální gramatika se zásluhou Institutu dostala také do obec-
něji zaměřených publikací, např. do encyklopedie Universum. 
Také např. ve třetím rozšířeném vydání publikace „Aktualizo-
vaný typografický manuál“ 7 v kapitole nazvané „Základy kon-
venční vizuální komunikace“ seznamuje Tomáš Fassati čtenáře 
s vizuální komunikací, která probíhá v mnoha oblastech lidské 
činnosti. Upřesňuje zde pojmy „první a druhá gramotnost“. První 
gramotnosti (znalosti písma) se jedinec učí nejčastěji již na zá-
kladní škole. Druhé gramotnosti (znalosti nehláskových znaků 
a symbolů) se děti učí zatím velmi nesystematicky.

Na benešovské muzeum se díky jeho vazbě na toto vědecké 
sdružení již léta tradičně obracejí o radu instituce i jednotlivci 
z celé republiky, kteří potřebují v praxi funkčně řešit specifické 
problémy praktické vizuální komunikace. K nejvýznamnějším 
činům Institutu patřilo na přelomu 80. a 90. let uvedení komplex-
ního systému značení kvalit životního prostředí. Základem od-
borných informací pro veřejnost jsou webové stránky Institutu. 
K atraktivním naučným akcím Institutu počátkem 90. let pat-
řily např. srovnávací testy funkčnosti evropských mincí a ban-
kovek, hlaviček českých novin nebo obalů potravin. 
7 Fassati, T.: Malá učebnice vizuální komunikace. In: Aktualizovaný typografický ma-
nuál. Beran, V. a kol. Kafka design, Praha 1999.

obrazů z fondu Českého muzea výtvarných umění přesvědčil 
zastupitele města, aby muzeum přijali pod svou střechu. Mnohé 
z osobností, které muzeum podpořily, pak získal Tomáš Fassati za 
členy muzejní rady, jejíž postavení se mu v novém statutu poda-
řilo formulovat způsobem, který předběhl dobu. Vyhráno však 
ještě nebylo. Muzeum muselo ve zkušební době jednoho roku 
přesvědčit zastupitele o své životaschopnosti v reálných spole-
čenských podmínkách Benešova. Tomáši a Anně Fassatiovým 
se to podařilo stoprocentně – zastupitelé pak hlasovali o jeho 
trvalé existenci jednohlasně. Nyní se mohlo zdát, že muzeum 
má vytvořeny klidné podmínky pro svoji veřejně -prospěšnou 
vzdělávací činnost. Ty ale přišly až s desetiletým zpožděním. Be-
nešovská radnice musela nejprve nasbírat dostatek zkušeností 
s novou demokracií. Přesto, že již dlouho před rokem 2000 oby-
vatelé Benešova mluvili s chutí o tom, že si práce svého muzea 
umění váží, pro radnici se tato slova stala skutečně platným ar-
gumentem až v průběhu prvního desetiletí nového století. Na 
oslavách 15. výročí založení muzea vedení města pracovníkům 
muzea poprvé s opravdovou otevřeností a upřímností poděko-
valo za jejich práci a popřálo jim další úspěšná léta. Potvrzením 
postoje radnice byla později nominace ředitele muzea na oce-
nění „Blanický rytíř“, které se uděluje osobnostem regionu za 
dlouhodobou obětavou kulturní službu veřejnosti.

Vraťme se však v životní pouti Tomáše Fassatiho zpět na po-
čátek 90. let. V nově vzniklém politickém klimatu, které je pří-
znivější pro rozvoj kulturní společnosti, mohl dobře zúročit své 
dosavadní zkušenosti. Aby podpořil odbornou muzejní práci, 
soustředil se na posílení vztahů s vědeckými společnostmi. Po 
roce 1990 měly několik let v Benešově sídlo dvě pobočky vědecké 
společnosti pro teorii umění Akademie věd – pro teorii fotogra-
fie a pro taxonomii umění. Byly zde také vydávány jejich od-
borné bulletiny „Angelma“ a „Artsystem“. Spolupráce s historiky 
fotografie vytvořila užitečnou přípravu pro pozdější založení 
sbírky a stálé expozice tohoto oboru tvorby. Výzkum v oblasti 
taxonomie umění zase dobře předznamenal užívání počítačo-
vých databází pro evidenci muzejních sbírek a digitální distri-
buci informací o umění.

Roku 1990 založil Tomáš Fassati v Benešově také českou po-
bočku Mezinárodního institutu informačního designu, jíž je 
koordinátorem. International Institute for Information Design 
(IIID) se sídlem ve Vídni slouží výzkumu a vzdělávání v oblasti 
vizuální gramotnosti. Hlavním zájmem IIID je přispět k lep-
šímu porozumění lidí prostřednictvím zlepšení vizuálních fo-
rem komunikace. Zvláštní pozornost je věnována potenciálu 
informačního designu k překonání sociálních a jazykových ba-
riér. Cíle IIID mají být dosaženy interdisciplinární a internaci-
onální spoluprácí. IIID vytvořila vazby na renomované univer-
zity, výzkumné laboratoře a designérské společnosti. Členové 
IIID jsou součástí globální sítě expertů v oblasti informačního 
designu. Mohou využívat této možnosti k výměně svých ná-
zorů a zkušeností z oblasti designu. IIID proto pořádá meziná-
rodní interdisciplinární symposia pod patronací UNESCO s ná-
zvem „Vision Plus“. 6

6 Převzato z internetových stránek IIID: http://www.iiid.net/.

43. Osobní zájem o architekturu 
a krajinu vedl Tomáše Fassa‑
tiho k vydání řady publikací 
přibližujících krásy Benešov‑
ska.



44. Pražská FAMU byla jedním 
z prvních evropských vysoko‑ 
školských učilišť fotografické 
tvorby. Její dějiny souvisí 
s tvorbou mnoha význam‑
ných fotografů, kteří jsou 
také zastoupeni ve sbírce 
a stálé expozici historie 
české a slovenské fotografie 
benešovského muzea. Proto 
se Fassati pokusil soustře‑
dit dostupnou dokumentaci 
vývoje FAMU v dosud neu‑
zavřené řadě třinácti studij‑
ních sešitů.

45. Významný pedagog a teore‑
tik profesor Ján Šmok spolu‑ 
pracoval s Muzeem umění 
a designu v 90. letech v rámci 
Institutu informačního 
designu a na tvorbě sbírky 
a expozice české a slovenské 
fotografie. Proto se po jeho 
smrti muzeum zaměřilo na 
souborné vydání jeho teo‑
retických spisů. Studie Jána 
Šmoka se věnovaly zejména 
teorii komunikace obecně 
a speciálně pak analýze foto‑
grafického, filmového i tele‑
vizního obrazu i technickým 
a sociálním otázkám distri‑
buce. Doplňkem souborného 
vydání Šmokových spisů bylo 
DVD s množstvím filmo‑
vých sekvencí ze života této 
známé zakladatelské osob‑
nosti pražské FAMU.
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Další odborná spolupráce, která užitečně podpořila muzejní 
činnost, byla nabídnuta počátkem 90. let Moravskou galerií. Její 
nová ředitelka chtěla tehdy oživit mezinárodní přehlídku Bie-
nále grafického designu a požádala proto o spolupráci v organi-
začním výboru nové partnery, mezi jinými i benešovské muzeum 
umění. To tím získalo lepší přístup k aktuálnímu dění ve světě 
a mohlo navázat spolupráci s mnoha odborníky, což bylo užitečné 
pro vzdělávací programy v oblasti užité tvorby. Tomáš Fassati 
se tak stal na deset let členem organizačního výboru Bienále.

O podobné partnerství bylo muzeum díky odbornému zamě-
ření jeho ředitele požádáno také v oblasti produktového designu. 
Když byla po roce 2000 založena Akademie českého designu, 
která uděluje výroční ceny Czech Grand Design za většinu oborů 
užité tvorby, stal se Tomáš Fassati jejím členem.

Je také potřebné zmínit aktivitu Tomáše Fassatiho v rámci 
Etického fóra ČR. Toto občanské sdružení vzniklo za účelem pro-
sazování výuky etiky na základních školách. Postupně se věno-
valo i dalším problémům, např. etice podnikání. Tomáš Fassati 
v rámci Etického fóra vytvořil pracovní skupinu pro etické ko-
dexy, která prováděla dokumentaci existujících kodexů za úče-
lem jejich analýzy a dalšího šíření. V té době probíhaly diskuse 
o aplikaci profesního kodexu mezinárodního sdružení muzeí 
ICOM v českých podmínkách. Výzkum uvedené pracovní sku-
piny pomohl analýze kodexu ICOM a jeho doplnění o další body 
aktuální v soudobé domácí praxi. Zdokonalený kodex potom 
přijala za svůj Rada galerií ČR.

Z Univerzity Karlovy na  
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou

K užitečným zvyklostem odborných muzejních pracovníků pa-
tří externí vyučování na některé vysoké škole. Krásným příkla-
dem v regionu, kde působí Tomáš Fassati, je biologická profesura 
ředitele Chráněné krajinné oblasti Blaník RNDr. Luboše Hanela 
na Pedagogické fakultě pražské Univerzity Karlovy. Takové pů-
sobení je pro muzea nejen užitečným zdrojem odborných infor-
mací a kontaktů, ale zvyšuje i jejich profesní prestiž.

Tomáš Fassati začal poprvé na vysoké škole přednášet v sou-
vislosti s přechodem Institutu výtvarné fotografie na Slezskou 
univerzitu. V té době také vypomáhal s výukou teorie umění na 
soukromé střední Pražské fotografické škole Dr. Vláška. První 
léta svobodného režimu po roce 1990 však pro něj byla především 
impulsem k dalšímu vlastnímu vzdělávání. Na Filosofické fakultě 
Univerzity Karlovy absolvoval postupně tři dvouleté postgra-
duální kursy psychologie, sociologie a dějin umění. Krátce tam 
pak také sám přednášel teorii vizuální komunikace.

Jeho zásadní vysokoškolské působení však začalo až po roce 
2000 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Zde jej nepožádali, 
jak by bylo logické se domnívat, o vedení kursu vizuální komu-
nikace, ale o přednášky v oboru ergonomie. Tento obor je u nás 
zatím popelkou, neboť se v praxi téměř nemůže opírat o závazné 
předpisy ani o náročnější požadavky veřejnosti. Tomáš Fassati 

se mu věnoval zprvu (od 80. let), pouze okrajově. Koncem 90. let 
v souvislosti se studiem na Karlově univerzitě a muzejní prací 
s designem i architekturou na něj však zaměřil mnohem větší 
pozornost a stal se také členem vědecké společnosti pro ergo-
nomii. Pro studenty architektury a designu VŠUP vypracoval 
nyní speciální osnovy názorně propojující teorii s praxí. Poslu-
chači zpracovávají mj. projekty vztahující se k reálným problé-
mům v našem běžném životě. Přišli tak s návrhem úprav desí-
tek výrobků, s nimiž se vinou jejich nešikovných projektantů 
denně zcela zbytečně trápíme. V muzeu pak Fassati založil er-
gonomickou laboratoř sloužící názornému testování každoden-
ních produktů designu.

Spolupráce muzea umění a designu se školou se rozvíjí opti-
málně od devadesátých let. Již tehdy totiž započal zajímavý trend, 
kdy nejvíce talentovaných umělců z Benešovska (většinou absol-
ventů ZUŠ v podkroví muzea) každým rokem uspělo u přijíma-
cích pohovorů právě na pražské VŠUP. V roce 2006 se zde navíc 
stal rektorem rodák z Benešova – PhDr. Ing. Pavel Liška. Není 
proto divu, že v Benešově byla za dvacet let připravena celá řada 
výstav prací nejlepších studentů i profesorů této prestižní školy.

Jestliže jsme v úvodu této stati popsali příklad ředitele chrá-
něné krajinné oblasti Blaník, je třeba komentovat rozdíl, s nímž 
své externí pedagogické působení oproti prof. Hanelovi pojal 
Tomáš Fassati. Od počátku 90. let, kdy si jeho vrstevníci podávali 

46. Cena za ergonomii 2008 pro 
studenty Vysoké školy umě‑
leckoprůmyslové byla pře‑
dána v La Fabrice za účasti 
rektora a prorektora.
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přihlášky k habilitacím, aby po jejich naplnění mohli očekávat 
profesury, nepovažoval Tomáš Fassati tento typ kariéry za roz-
hodující. Nechával stranou komentáře některých kolegů, stejně 
jako svých bývalých učitelů o tom, že by mnohé jeho výzkumy 
v habilitačním řízení plně obstály. Zda bude jeho odborná práce 
oceněna, bude proto spíše než na něm, záviset na aktivitě jeho 
akademického okolí.

Pan profesor a jeho žák

Jestliže se zamýšlíme nad životem člověka, jehož profesní dráha 
ještě není ukončena, je vhodné na závěr uvést, jak se odvděčil 
svým učitelům, kteří jej k odborné práci připravili. Zde se jako 
ideální postava nabízí známá osobnost profesora Jána Šmoka. 
Protože mnozí lidé znají spíše jeho populárního bratra – chore-
ografa Pavla, je třeba uvést několik podrobností. Ján Šmok pat-
řil k zakladatelské generaci FAMU, byl dlouholetým vedoucím 
katedry filmového a televizního obrazu a založil katedru umě-
lecké fotografie, jejíž osnovy velmi systematicky vypracoval. 
Byl teoretikem fotografie a vizuální komunikace, ale především 
byl výborným pedagogem, proslulý svým charismatem. Teorie, 
kterou vyučoval, byla velmi systematická, měla blízko k tech-
nické praxi, v níž Šmok vynikal a odmítala mnohé vágní pří-
stupy tradiční estetiky, které umělci milují. Tomáše Fassatiho 
Šmokova teorie zaujala ještě dříve, než se stal žákem pana pro-
fesora. I když postupem času začal vnímat její limity, intenzívně 
ji propagoval, protože měla mnohé pro praxi nesmírně užitečné 
vlastnosti. V 80. a 90. letech proto zařídil pozvání prof. Šmoka 
na řadu přednášek a při výzkumu informačních systémů kul-
tury, který přecházel zavedení digitálních databází v praxi, do-
poručil Šmokův systém užít při jejich strukturování. V 90. letech 
se nejprve postaral o vydání některých textů svého profesora 
v anglickém překladu, později postupně zredigoval celý základ 
Šmokova teoretického díla a zajistil jeho souborné vydání. Když 
po smrti pana profesora jeho žáci prof. Birgus a prof. Vojtěchov-
ský sestavili na jeho počest speciální sborník a výstavu, Tomáš 
Fassati zredigoval fotografie a filmové dokumenty zachycující 
Jána Šmoka a vydal je na DVD. Pan profesor měl svého žáka rád 
již od školních dob, neboť si byli blízcí v systematickém myš-
lení. Proto se jej také snažil podporovat. V 80. letech napsal při 
narůstajících politických těžkostech Galerie F na obhajobu To-
máše Fassatiho do odborného tisku důležitý článek, v 90. letech 
mu pomáhal s teoretickým výzkumem vizuální komunikace 
v rámci Institutu informačního designu. Podporoval také rozvoj 
muzejní sbírky fotografie, proto je mu věnována stálá expozice 
fotografie, na což upozorňuje tabulka u jejího vstupu. 

Pro čtenáře, kteří mají zájem o podrobnější popis Fassatiho 
práce ve dvou institucích, které založil a vedl, jsou určeny dvě 
následující kapitoly. Nevěnují se ale všem aspektům činnosti Ga-
lerie F Banská Bystrica a Muzea umění a designu Benešov, proto 
zájemce o komplexní studium jejich historie odkazuji na další 
publikace, zejména „Galéria F 1980-1990, spomienka na režimu 
nepohodlnú galériu“ (autorů Anny Gíretové a Tomáše Fassa-
tiho, Benešov, 2000), z níž zde uvádíme mnohé citace a „Kapitoly 
z historie Muzea umění a designu Benešov 1990-2010…“ (autorky 
Anny Fassatiové, Benešov, 2011).

47. Se svou dcerou v Římě  
— kraji dávných předků.
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3. Galéria F navzdory režimu

Vznik galerie

Koncem 70. let, v době, kdy pracoval pro Československou tele-
vizi ve studiu Banská Bystrica, hledal Tomáš Fassati prostor, kde 
by mohl na dobré úrovni vystavovat fotografickou tvorbu. Sho-
dou okolností se seznámil s absolventem FAMU Leo Redlingerem, 
který působil v místním osvětovém středisku. Ten tehdy uvažo-
val o zkvalitnění výstavních aktivit v budově Hviezda. Kolísavá 
úroveň tamní galerie prezentující převážně amatérskou tvorbu 
provinčního charakteru měla být nahrazena polyfunkčním 
střediskem vizuální kultury. Tyto snahy podporoval i fotograf 
Dr. Boris Peciar z banskobystrického biologického ústavu Aka-
demie věd. Všechny tři spojoval nejen aktivní zájem o kvalitní 
fotografii, ale také věk. Proto zprvu pojmenovali nově vzniklý 
prostor „Galerie MY“, což mělo charakterizovat vyhraněný ge-
nerační postoj k umění. Záměr ale narazil na postoje dalších zú-
častněných, úzce vymezený program musel být rozšířen a ná-
zev byl změněn na „Galéria F“. Zkratku si po určité době začala 
veřejnost spojovat s Fassatiho příjmením. Je však pravdou, že 
zpočátku, kdy ještě nebyl v programu grafický design, zname-
nalo písmeno „F“ fotografii.

Provoz galerie byl zahájen v lednu roku 1980. Příchozího ná-
vštěvníka vítal panel informačního servisu s komplexními zprá-
vami o dění ve fotografii v celém Československu i aktuality ze 

48. Kurátor sbírky fotografie  
v Moravské galerii v Brně  
Antonín Dufek napsal do  
návštěvní knihy Galérie F  

„Je tady dobře“.   
Foto: Bohdan Holomíček.

49. Interiér Galerie F.

Už v roce 2000 při akcích věnovaných 20. výročí založení Galerie F (výstavy v Benešově  
a Banské Bystrici, sborník, články v tisku) byla použita slovní spojení „Režimu nepod‑
dajná galerie“ nebo „Zakázaná galerie“. Obsah těchto slov lze vyložit jak v rovině po‑
litické, tak programové. Fassatiho banskobystrická galerie fungovala mimo běžné 
struktury komunistického státu sloužící k vystavování a svou činností se režimu při‑
způsobovala jen v nejnutnější rovině zajišťující přežití. V programové rovině pak galerie 

„navzdory zavedenému režimu“ institucí pracujících s uměním šířila uznání v tuzemsku  
tehdy ještě nedostatečně etablované fotografické tvorby a v rámci fotografie pak 
v prvém období její umělecky nedoceněné sociálně dokumentární oblasti.



50. Vstup do studovny a pro‑
vozní části Galérie F. 

51. Probíhaly zde přednášky 
a diskuse (vpravo předseda 
Zväzu fotografov Ivan Kozá‑
ček s banskobystrickými fo‑
tografy).

52. Galéria F v rámci Domu filmu 
a fotografie v době největ‑
šího rozvoje v roce 1985.

53. Vstupní informační panel 
s denním přehledem akcí 
Domu filmu a fotografie pa‑
třil po násilném přerušení 
činnosti k prvním demonto‑
vaným prvkům.

54. Pohled do galerijní diatéky.

 

55. Výstava prezentující výzkum 
historických středosloven‑
ských živnostenských ateli‑
érů fotografie instalovaná  
ve Středoslovenském muzeu.

56. Výstava grafického designéra 
Josefa Válka ve studovně.

57. Vladimír Jiránek na besedě 
s Tomášem Fassatim. V Ga‑
lérii F měl výstavu v rámci 
cyklu Společensky zaujatá 
kresba.

58. Na vernisáži fotografií Du‑
šana Šimánka (vlevo) pro‑
běhla módní přehlídka při‑
pravená banskobystrickým 
konfekčním závodem Slo‑
venka.
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světa. Tyto přehledné zprávy o programech galerií, muzeí, škol, 
nakladatelství ad., jimiž galerie proslula, byly v dalších letech ro-
zesílány také poštou po celé zemi. Ve výstavním programu se Ga-
léria F zaměřila především na živou, lidskou společností zaujatou 
fotografii, dále pak na užitou fotografii, grafický design spjatý 
s fotografií a na kresbu se sociálním námětem, mj. karikaturu.

Vzhledem k tomu, že galerie nemohla mít svou právní subjek-
tivitu, úředně zastřešovaly její činnost tři instituce – Čs. televize, 
Městský národní výbor a banskobystrické osvětové středisko. 
Pokud by fungovala jen pod jednou z uvedených organizací, při-
nášelo by to nepříjemná omezení, takto měla určitou volnost, 
včetně politické, neboť žádný ze tří zřizovatelů se necítil za vý-
stavní program příliš zodpovědný. Spolupráce umožňovala rov-
něž sdružování finančních prostředků, Čs. televize ale přispí-
vala spíše propagací galerie ve svých programech.

Pokud měla být udržena profesionální kvalita, vyžadovala 
činnost již od prvních dnů vysoké pracovní nasazení, které ale 
nemohlo být finančně ohodnoceno. První rok ukázal, že převáž-
nou většinu přípravných a organizačních prací vykonal Tomáš 
Fassati, což prakticky znamenalo jeho resignaci na dosavadní 
práci pro televizi. To s sebou přineslo i nepříjemný pokles příjmů 
pod úroveň životního minima. Fassati se tím však nenechal od-
radit a během roku 1981 se dohodl s městským národním výbo-
rem na možnosti úvazku. Nová situace mu poskytla příležitost 
galerii rozšířit do dalších prostor budovy, nezávislých na pro-
vozu kina umístěném v přízemí. Nově zřídil samostatnou vý-
stavní místnost, knihovnu, studovnu, fotolaboratoř a pracovnu. 
V návaznosti na kino, které sídlilo v budově, v níž se nacházela 
také Galéria F, počítal Fassati do budoucna i s vytvořením roz-
sáhlého Domu filmu a fotografie, kde by filmu byla věnována 
stejná odborná pozornost jako fotografii. Vedoucí kina Aleš Vin-
cík shodou okolností také Čech, ale toto nadšení nesdílel, neboť 
provozoval vlastní filmový klub, a proto se stal pro rozvoj gale-
rie příčinou mnoha zdržení a překážek.

Cesta po evropských centrech umění

Jak bylo uvedeno v životopisné části, v závěru 60. let, dříve než 
„spadla komunistická klec“ se Tomáši Fassatimu nepodařilo do-
statečně využít možnost snadného a stále ještě velmi levného 

cestování do zahraničí, proto neměl dostatečný přehled po-
třebný pro nynější práci. V roce 1981 se však na něj usmálo štěstí. 
Banka vyhověla jeho žádosti o devizy a státní aparát se nebránil 
mu udělit výjezdní doložku. Naskytnuvší se příležitost využil 
důsledně. Vydal se na více než třicetidenní cestu jižní a západní 
Evropou, aby navštívil řadu center umění. Prošel tak Mnicho-
vem, Benátkami, Milánem, navštívil Švýcarsko, zastavil se na 
jihu Francie v Monte Carlu, Cannes, Marseilles a v Arles, aby 
pak přes Grenoble zamířil do Paříže. V závěrečné etapě cesty se 
účastnil kulturní části Photo -kiny v Kolíně nad Rýnem. Získal 
nejen zkušenosti s prací evropských center umění a fotografie, 
ale navázal také užitečné profesní kontakty v Muzeu filmu a fo-
tografie v Mnichově, Galerii Il Diafragma v Miláně, s pořadateli 
fotografického festivalu v Arles, v Pompidouově centru v Paříži 
i na Photo -kině v Kolíně nad Rýnem.

Z tehdejší politické situace Evropy rozdělené železnou oponou 
vyplývaly pro ojedinělé profesní návštěvníky z východu mnohé 
výhody. Byli přijímáni s velkou pohostinností, odnášeli si řadu 
darů v podobě drahých odborných publikací, k výjimkám nepa-
třilo ani bezplatné poskytování noclehu. Tomáš Fassati se vrá-
til do Bystrice nabit zážitky a zkušenostmi, navázané kontakty 
pak ještě léta přinášely mnoho užitku. Velkou evropskou cestu 
se mu pak ještě podařilo doplnit o návštěvu Rakouska. Bez vět-
ších problémů realizoval pracovní cesty do muzeí a galerií ve vý-
chodním Německu, Polsku a Maďarsku. Budapešť byla Bystrici 
nejbližším kulturním centrem a proto i nejčastějším cílem pra-
covních cest. Tamní Galerie Fotomüvészet na Váci útca vedená 
známým maďarským fotografem Péterem Kornissem mj. inspi-
rovala Fassatiho k užití tmavohnědého odstínu pro jednotný styl 
vizuální prezentace Galerie F.
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64. Fotograf Tibor Huszár (vlevo 
zády) na vernisáži své vý‑
stavy připravené Galérií F ve 
vysokoškolském Tour ‑klubu.

65. Komunistická nomenklatura, 
která byla příčinou ukončení 
činnosti Galérie F (uprostřed 
předseda městské organi‑
zace KSČ soudruh Babiak).

66. Dodnes si historici lámou 
hlavu, zda vliv Pražáka Aleše 
Vincíka na rozvoj Galérie F 
byl podpůrný, nebo spíše re‑
tardující. (V pozadí fotograf 
Karol Kállay) .

59. Tomáš Fassati uvádí výstavu 
fotografa Dušana Šimánka 
a grafika Vladimíra Nagaje 

„Mladá móda“ prezentující 
módní fotografii časopisu 
Mladý svět. Souběžně pro‑
bíhala v jiném prostoru vý‑
stava Bohdana Holomíčka.

60. Anna Fassatiová na fotogra‑
fiích Bohdana Holomíčka.

61. Další výstavy byly připravo‑
vány ve freskové síni Stredo‑
slovenského múzea.

62. Hlavní výstavní prostor Galé‑
rie F na přízemí budovy.

63. PhDr. V. Birgus při diskuzi  
s účastníky vernisáže.
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k umění daleko. Citelné zlepšení vztahů profesionální výtvarné 
scény k fotografii bylo možné pozorovat až koncem osmdesá-
tých let, na čemž měla jistě podíl i systematická práce Galerie F.

Ani vztah Osvětového ústavu sídlícího v Bratislavě nebyl vůči 
Galerii F vřelý. Jeho vrchní metodik Ladislav Noel dával stále 
více najevo, že metody praktikované v Galerii F příliš vybočují 
z konzervativních zvyklostí. Svobodná práce se sociálním do-
kumentem jej coby stranického funkcionáře nemohla nechat 
klidným. Dráždilo jej, že Galerie F nespadala do jím spravova-
ného rezortu, a tudíž ji nemohl přímo ovládat. Jeho zásahy do 
chodu galerie byly nepřímé, ale čím dál více patrné a získávaly 
na nebezpečnosti.

Střet s komunistickou mocí

Osvetový ústav Bratislava, coby garant státní kulturní politiky 
pro amatérskou tvorbu a Krajská galerie v Banské Bystrici jako 
regionální ústav pro realizaci oficiální politiky regulující pro-
fesionální umění byly svým charakterem instituce, v nichž při-
rozeně vznikalo nepřátelství ke Galerii F působící mimo jejich 
struktury, jejich programová a také politické zaměření. Pracov-
níci obou ústavů proto hledali cesty, jak činnost Galerie F na-
rušit, případně i omezit a zakázat. Neváhali přitom použít spo-
lupráci s komunistickou tajnou policií.

Příkladem může být konference kritiků a publicistů fotogra-
fie. Tato akce s názvem „Recenzia 83“ měla být otevřeným se-
tkáním pojednávajícím o citlivých otázkách kvalit obrazových 
publikací. Mezi přítomnými publicisty byli i redaktor Mladé 

Rozvoj Galérie F

Postavení Galérie F mimo běžnou strukturu státních sbírkot-
vorných institucí jí umožňovalo zaměřit se na používání ne-
formálních metod práce, tvorbu výstavního a organizačního 
programu nezávislého na totalitní politice a kontakt se zahra-
ničními centry umění. Činnost Galérie F ovšem nebylo možné 
označit za disidentskou, přestože s mnoha disidenty udržovala 
úzký vztah. To přirozeně stále více dráždilo místní stranické 
úředníky. Zásahům komunistické moci se ale galerie snažila 
předcházet tím, že do svého programu zařazovala určité pro-
cento levicově smýšlejících autorů, jejichž tvorba dosahovala 
požadovaných obsahových i formálních kvalit.

Situace se politicky komplikovala také proto, že Leo Redlin-
ger z osvětového střediska odešel a státní televize začala vnímat 
svou účast na provozu galerie jen symbolicky. Problém s provo-
zem pomohla řešit skupina banskobystrických vysokoškolských 
studentů. Ti bezplatně pomáhali s pracemi, které každoročně 
vrcholily s blížícími se sympozii. Mezi studenty a Tomášem Fa-
ssatim vznikla vzájemná přátelská vazba vedoucí k založení vý-
stavní síně ve vysokoškolském TOUR -klubu s organizační pod-
porou Galerie F. Ve spolupráci se Středoslovenským muzeem se 
podařilo připravit jednu až dvě výstavy do roka. Pracovníci mu-
zea pomáhali i přímo v prostorách Galerie F. Svou pomoc nabí-
zely i další galerie. Při přípravách sympozií a některých výstav 
se podíleli mimo jiné i odborníci z celé republiky – historička 
umění Dr. Juliana Tesáková, kritik fotografie Ing. Vladimír Vo-
robjov, publicistka Daniela Mrázková, fotograf Ľubo Stacho, his-
torik Dr. Ľudovít Hlaváč, teoretik prof. Ján Šmok, historik a fo-
tograf Dr. Vladimír Birgus, kurátorka brněnského Kabinetu J. 
Funka Dr. Jana Vránová, fotograf a publicista Josef Moucha, ga-
lerista Zbyněk Illek, pedagog František Tomík a další.

Jedinou institucí, která se bránila spolupráci, byla Krajská ga-
lerie propojená se svazem výtvarných umělců, v jejichž postoji 
bylo možné vycítit přežívající zaujetí proti fotografii. Tu po-
važovali stále ještě za méněcenný tvůrčí prostředek, který má 



67. Galéria F připravovala 
mnohé výstavy ve Stredoslo‑
venském múzeu, kde praco‑
vala jako zástupkyně vedou‑
cího kulturně ‑výchovného 
oddělení Anna Fassatiová.

68. Galérii F zahrnul do svého 
vysílání i tehdy velmi kvalitní 
bratislavský TV ‑měsíčník 
o výtvarném umění redi‑
govaný historikem umění 
PhDr. G. Komorou.

69. Dvě fotografie interiéru  
Galérie F. 
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Fronty Ondřej Neff, pedagogové FAMU Vladimír Birgus, An-
tonín Braný a další. Brzy po zahájení se rozproudila živá svo-
bodná diskuse, jejíž účastníci rychle rezignovali na tehdy běž-
nou autocenzuru. Potom ale se zpožděním vešel do konferenční 
místnosti soudruh Ladislav Noel doprovázený kolegou, který 
měl posloužit jako svědek. Tomáš Fassati si uvědomil nebezpeč-
nost situace a probíhající hovory začal náhle s velkou intenzitou 
usměrňovat. Takto okleštěná diskuse ale ztrácela kvalitu i smysl 
a účastníci proto s úlevou přivítali polední přestávku. Druhé 
části diskuse se již Ladislav Noel neúčastnil, což uvítali všichni 
zúčastnění a setkání mohlo svobodně a smysluplně pokračo-
vat. Pozvaní odjížděli spokojeni a Tomáš Fassati nabyl optimis-
tického dojmu, že bylo nebezpečí zažehnáno. To ovšem netušil, 
že soudruh Noel oznámil komunistickému řediteli osvětového 
střediska, že bude o konferenci negativně referovat na vyšších 
místech v Bratislavě. Organizátory čekaly nepříjemnosti. Záhy 
se tak ocitla Galerie F v čele s Fassatim na černé listině i ve slo-
venské komunistické centrále.

Postupně atmosféra ve městě houstla a mnohé banskobyst-
rické instituce, které dříve pomáhaly (například při vydávání 

„Informačního servisu“ výstav, publikací, sympozií), se začaly 
bez udání důvodů omlouvat a vymlouvat. Proto například dis-
tribuce posledního čísla „Informačního servisu“ už postrádala 
jakékoli rysy legálního tisku.

Sympozia sociálně -dokumentární tvorby, kterých se zúčast-
nili fotografové i teoretici nepoplatní komunistické straně, pro-
bíhala přímo v sále osvětového střediska, které jej poskytlo bez-
platně dávaje tak najevo organizátorům svou podporu. Akce 
byla vyhlášena veřejně a mohl se jí tedy zúčastnit kdokoli. Toho 
svobodně využili mnozí fotografové pohybující se na hraně 
mezi legalitou a ilegalitou. Z fotografů jmenujme namátkou ži-
linskou skupinu Oči, a banskobystrickou Čas nebo absolventy 
FAMU Slava Halamu a Petra Surového, Dr. Klimpla (skupina Do-
kument), z teoretiků např. Vladimíra Vorobjova, Klaudia Vice-
níka, Julianu Tesákovou, Tonyho Dufka ad.

V sále sympozia byly připraveny výstavní panely, na kterých 
měl každý právo své fotografie vystavit. Během druhého ročníku 
akce se stalo, že se na panelech začaly objevovat sociálně doku-
mentární fotografie, které nebyly totalitnímu režimu lichotivé, 
ba právě naopak, kriticky zobrazovaly realitu. Přestože se jed-
nalo o pracovní setkání, byla akce přístupná veřejnosti a foto-
grafie byly volně ke zhlédnutí. Tehdy musela být každá výstava 
předem zkontrolována inspektorem okresního národního vý-
boru, a v případě výstav ideologického charakteru i okresním 
tajemníkem komunistické strany. Pokud byla uznána přípust-
nou, mohla být otevřena. Skutečnost, že se u tohoto sympozia 
schvalování vynechalo, způsobila ostrou kritiku organizátorů – 
Galérie F s v čele s Tomášem Fassatim. Inspektorovi kultury totiž 
někdo donesl, že se na fotografiích vyskytuje i nahé ženské tělo. 
Z kritiky vyplynulo, že se podobná sympozia v nadcházejících 
letech již konat nebudou. Také sborníky textů sympozia, které 
byly Galerií F vydávány, působily svým obsahem nevoli komu-
nistických orgánů. Fassati proto požádal o recenzi uznávaného 

70. Tomáš Fassati uvádí výstavu 
Martina Martinčeka v Stre‑
doslovenskej galérii. Slavný 
fotograf se snažil podporo‑ 
vat Galérii F na Slovensku 
i v Praze.

71. Díky Fassatiho funkci reži‑
séra natáčela Čs. televize 
v Galérii F často.

72. Do bratislavského TV ‑studia 
se Galérii F podařilo pozvat 
i významné osobnosti foto‑
grafie – kritika Vladimíra Vo‑
robjova a fotografa Viktora 
Koláře.

73. Fotografie Bohdana Holo‑
míčka z jeho návštěvy v Ga‑
lérii F společně s Dušanem 
Šimánkem. Tomáš Fassati 
s Dušanem Šimánkem. 

74. V kanceláři galerie s fotogra‑
fem Dušanem Slivkou.



78. Stálá expozice čs. literatury 
o fotografii. V sále kina pak 
byla naučná expozice dějin 
fotografie sestavená z repro‑
dukcí.

79. Na fotografiích z prvého 
sympozia sociálně‑

‑dokumentární fotografie. 
fotograf Petr Klimpl (sku‑
pina Dokument), kritik Vla‑
dimír Vorobjov, historik fo‑
tografie Ľudovít Hlaváč, 
absolventka Bauhausu foto‑
grafka Irena Blühová a teo‑
retik Tomáš Fassati.

75. Stálá expozice plakátů foto‑
grafických výstav.

76. Karol Kállay a Olga Bleyová 
s historičkou umění Julianou 
Tesákovou. 

77. Stálé expozice obalů a gra‑
fického designu využívaly 
ke vzdělávacím účelům zna‑
čení nadprůměrné a pod‑
průměrné úrovně fotografie 
a grafického designu.
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prof. Jána Šmoka. Ten ji uveřejnil ve slovenském časopise „Vý-
tvarníctvo, fotografia, film“, čím byla další nežádoucí kritice 
stranických orgánů postavena zásadní překážka.

Brzy následoval další zákrok, tentokrát ze strany klubu fo-
tografů, kteří nepřenesli přes srdce, že odborná rada Galérie F 
posuzovala fotografie dle jiného klíče, než na který byli v sys-
tému státních amatérských soutěží zvyklí. Tehdy převládal zvyk, 
který umožňoval postupné sbírání zásluh a formálních ocenění, 
které automaticky vedly k uměleckému uznání dotyčného au-
tora. Členové klubu prosadili zabavení knih, které byly pro ve-
řejný fond knihovny Galerie F zakoupeny osvětovým střediskem.

Galéria F si kladla za úkol být místem, kde byla nejen prezen-
tována díla soudobých autorů, ale zároveň místem otevřené vý-
měny názorů na kulturní dění. To se neobešlo bez znalosti svě-
tových trendů, které bylo možné získat díky vzájemné výměně 
informací se světem. Galerie měla dobré kontakty s Muzeem 
fotografie v Mnichově, galerií Forum Stadtpark v rakouském 
Grazu (vydavatelé časopisu Camera Austria), s jednou z prvních 
galerií fotografie v Evropě Il Diaframma v Miláně, s pořadateli 
fotografického festivalu v Arles ve Francii, Muzeem N. Nieépce 
v Chalon sur Saonne, Centrem G. Pompidoua v Paříži, organizá-
tory fotografických výstav veletrhu Photokina v Kolíně nad Rý-
nem, Muzeem moderního umění v New Yorku, redakcí časopisu 
Photo Communique v Kanadě, fotografickou galerií Jerzy Oleka 
Foto -Mediium -Art ve Vratislavi a mnoha dalšími.

Tyto styky přirozeně neunikly pozornosti tajné policie, která 
jednoho dne roku 1983 Tomáše Fassatiho nečekaně navštívila 
v jeho kanceláři. O všem dobře informovaní příslušníci Státní 
bezpečnosti chtěli prozatím šéfa galerie jen osobně blíže poznat, 
a proto kladli pouze strohé otázky. Tomáš Fassati byl jejich ná-
vštěvou tak vystrašen, že po jejich odchodu začal likvidovat veš-
keré materiály, které by mohly ohrozit buď existenci Galerie F, 
případně jeho samého a jeho rodinu. Z těchto důvodů přerušil 
i všechny kontakty, mimo jiné se zahraničními partnery, které 
by se mohly stát nebezpečnými. Zanedlouho jej příslušníci tajné 

policie znovu navštívili a se zájmem si prohlíželi prostory gale-
rie. Na ně už byl Fassati připraven, a přestože se při svých odpo-
vědích pohyboval na tenkém ledě, zvládl onu situaci bravurně. 
Následovalo dočasné, zdánlivě klidné období. 

To ovšem bylo ukončeno návštěvou dvou redaktorů americ-
kého magazínu National Geographic, kteří připravovali velkou 
obrazovou reportáž o Slovensku. Dozvěděli se o existenci Galé-
rie F, jejíž zaměření se z části krylo s obsahem jejich reportáže, 
a proto se ji rozhodli navštívit. Byli při návštěvě komunistic-
kého státu řádně akreditováni a coby redaktoři nepolitického 
časopisu se zajímali o neutrálně laděná témata charakteru. Po-
žádali Tomáše Fassatiho o doporučení vhodných míst pro foto-
grafování. Zavedl je tedy mimo jiné i na místo nové výstavby 
na okraji města, odkud byla pěkná vyhlídka. Naneštěstí v těch 
místech byly i boudy, které sloužily jako provizorní přístřešky 
zahrádkářské kolonie a které americké redaktory svou zvlášt-
ností zaujaly.

Přitom byli sledovaní tajnou policií, jež podala hlášení na pa-
třičná místa. Zahrádkářské přístřešky totiž silně připomínaly 
nouzová obydlí chudinských čtvrtí některých velkoměst na 
Západě. Ředitel Krajské galerie, přirozeně kádr komunistické 
strany, Fassatimu z části výhružně naznačil, že o něm kolují pro 
politicky velmi nepříznivé zvěsti. To se zásadně projevilo na bra-
tislavském ústředním výboru Zväzu slovenských výtvarných 
umelcov. Tomáš Fassati a Juli Tesáková, členka odborné rady 
galerie a historička umění, se brzy stali terčem mnoha politic-
kých útoků, které ohrožovaly jejich existenci. Měli se z nich stát 
odstrašující příklady. Tomáš Fassati se rozhodl bránit sepsáním 
dopisů městským a ústředním orgánům, v nichž poukazoval na 
legálnost a politickou loajalitu pracovního pobytu amerických 
reportérů, s poznámkou, že se někdo snaží jejich návštěvu po-
užít proti Galérii F a tím ohrozit její chod. Článek takového ob-
sahu se mu podařilo zveřejnit i v časopise „Výtvarníctvo, foto-
grafia, film“. Stranické orgány pak napjatě očekávaly zveřejnění 
reportáže o Slovensku v National Geographic, která by otiště-
ním fotografií se sebemenším kritickým vyzněním mohla být 
příčinou pro ukončení chodu galerie a postih Tomáše Fassatiho. 
S odstupem času bylo zjištěno, že reportáž o Slovensku nebyla 
publikována. Je možné, že si vnímaví autoři uvědomili možnost 
ohrožení Galerie F a materiál redakci neposkytli.

Zde je vhodné si uvědomit, že Tomáš Fassati nebojoval za sebe, 
ale za veřejně prospěšnou kulturní instituci, v totalitním sys-
tému užitečnou společnosti i tím, že vybočovala z řady většinou 
značně formálních, komunistickému režimu posluhujících ga-
lerií. Už při odchodu z televize volil cestu nejistého, špatně pla-
ceného zaměstnání. Kdyby nyní myslel jen na sebe a svou ro-
dinu, dále by prací v alternativní sféře neriskoval další existenci. 
Z dnešního (a nejen z dnešního) hlediska je úctyhodné, jak ně-
kteří lidé dokážou obětovat své osobní výhody ve prospěch ri-
zikové práce, která přináší užitek především druhým.

Šéfredaktorka Československé fotografie Eva Horská, známá 
svým stranickým přesvědčením Galérii F na stránkách svého 
časopisu průběžně bojkotovala. Domnívala se, že ji tím dokáže 



 

80. Fotografové Peter Surový 
a Slavo Halama, historici fo‑
tografie Juliana Tesáková 
a Antonín Dufek.

81. Konference fotografických 
kritiků a publicistů „Recen‑
zia 83“.  Ladislav Noel, An‑
tonín Braný (FAMU), Dušan 
Slivka, Juliana Tesáková, On‑
dřej Neff (Mladá Fronta) ad.

82. V Stredoslovenskom múzeu 
připravovala Galéria F pravi‑
delnou celostátní přehlídku 
fotografických kalendářů. 
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vymazat z myslí řadových čtenářů i odborné veřejnosti. V po-
lovině 80. let obdržel Tomáš Fassati pozvání k přednášce na 
mezinárodním sympoziu Bienále grafického designu Brno. Po 
jeho příjezdu mu Jan Rajlich, předseda organizačního výboru 
Bienále, ukázal udavačský dopis, který od zmíněné soudružky 
dostal. Uváděla v něm své politické výhrady k angažování Fa-
ssatiho na významné mezinárodní akci. Rajlichova dobrá ori-
entace v tuzemské situaci, srdečnost a dostatečný nadhled ale 
vedly k tomu, že se udavačským dopisem nenechal zmást a Fa-
ssatiho vystoupení nebránil.

Poslední období rozvoje

Usilovná snaha obhajoby legality Galerie F přinesla dočasný 
výsledek, který společně se stabilizací instituce umožnil ještě 
jedno období jejího zásadního rozvoje. Do této časové periody 
spadá například příprava cyklu výstav „Trendy současné slo-
venské fotografie“ a specifikace velkého projektu Domu filmu 
a fotografie. Koncepce uvedeného cyklu signalizovala, že gale-
rie se odklání od úzké specializace na sociálně -dokumentární 
fotografii doplněné o užitou tvorbu a je připravena prezento-
vat fotografické umění v celé jeho šíři. Souviselo to s nástupem 
postmoderny, kdy první prezentací otevírající tuto epochu v Ga-
lerii F byla výstava studentů pražské FAMU Stana, Stanka, Žup-
níka, Pohribného ad.

Postupná realizace projektu Domu filmu a fotografie8 souvi-
sela nejen s dalším rozvíjením metody společné prezentace fo-
tografie a filmu, ale fyzicky také s plánovaným uvolněním ce-
lého podlaží budovy po stěhující se Slovenské půjčovně filmů.

V tomto období se také rozvinula spolupráce s Slovenským 
fondem výtvarných umění, který poskytoval legální platformu 
pro zakázkovou práci profesionálním fotografům (absolventům 
FAMU automaticky, ostatním po předložení portfolia osobní 
tvorby) a Zväzom slovenských fotografov, který sice sdružoval 
naivní lidové tvůrce libující si v povrchním formalismu, ale byl 
na veřejné scéně nepřehlédnutelným hráčem při zapojování fo-
tografie do života společnosti.

Předsednictvo Zväzu slovenských fotografov poskytlo Ga-
lérii F finanční a morální podporu, jež umožnila vydávání roz-
sáhlé textové ročenky Galéria. Tolerantní předseda Zväzu pan 
Ivan Kozáček, přirozeně člen KSČ, se přitom nesnažil zasahovat 
do aktivit Fassatiho galerie. Po letech činnosti bral na vědomí, 
že Galéria F odvádí kvalitní práci a získala si respekt odborné 
i laické veřejnosti.

8 Koncepcia Galérie F (organizačná, rámcová, výstavná) a koncepcie Domov fotografie, 
ktoré vznikajú v Európe o 10 až 20 rokov neskôr (napr. Dom fotografie v Bratislave, Prahe, 
Paríži, Budapešti, Moskve, Poprade) majů až zarážajúcu podobnosť. Galeria F v istom 
zmysle predbehla svoju dobu, bola akýmsi prototypom tohto typu kultúrnej inštitúcie, 
a to v celoeurópskom kontexte. Bolo by zaujímave zistiť, či sa zakladatelia neskôršich 
projektov (napríklad Lucia Benická s Domom fotografie v Poprade alebo Václav Macek 
so Stredoeurópskym domom fotografie v Bratislave) mohli u Fassatiho inspirovať. Bra-
nislav Štěpánek, Slezská univerzita Opava, 2012

Další mocenské postihy galerie

Svobodná aktivita Galérie F dlouhodobě představovala pro po-
hodlnou duši maloměšťanských funkcionářů neúnosné břímě 
a trpělivě čekali na vhodnou záminku, která by jim umožnila její 
činnost ukončit. To je pravděpodobně výstižnější popis vztahu 
galerie a státní moci, než nějaké politické interpretace proble-
matiky. Fassati se proto snažil regulovat chod instituce velmi 
opatrně, čím dosáhl toho, že negativní reakce režimu dlouho 
nepřicházela.

V závěru roku 1985 byla na programu výstava polské fotogra-
fie, kterou ze sousední země zprvu otřásané lidovým hnutím 
Solidarita a posléze držené v pevných kleštích polovojenského 
režimu maršála Jaruszelského přivezl jeden z moravských fo-
tografů. Fassati byl obezřetný, výstavu projednal s oficiálními 
orgány, ale její přesný obsah byl všem znám až v den vernisáže, 
kdy soubor přivezli do Banské Bystrice. Obsahoval mj. řadu aktů, 
ale málo provokativní formy. V té době již přestávalo být umě-
lecké zobrazení ženského těla i na oficiálních výstavách problé-
mem. Fassatiho ale nenapadlo, že by třeba ve spojení s polskou 
Solidaritou mohlo stále být zástupnou záminkou zneužitou jako 
oficiální důvod k uzavření galerie. Už samotný průběh verni-
sáže dal první negativní signál. Zástupce jednoho ze zřizova-
telů galerie, ředitel PKO soudruh Šoltéz se rychle vytratil v oka-
mžiku, kdy shromážděné začal fotografovat redaktor krajských  
novin.

Zanedlouho, počátkem roku 1986 se Tomáš Fassati doslechl 
o reorganizaci sektoru kultury města Banská Bystrica, která 
měla Galérii F připravit o mzdový fond a předat ji zcela pod 
správu amatérského osvětového střediska, což by znamenalo 
konec stávající kvalitní podoby činnosti. V důsledku to vypa-
dalo lépe, než kdyby její činnost ukončila státní bezpečnost, ale 
i tak nastaly zásadní problémy. Fassatimu se sice podařilo při-
mět nadřízený orgán k sepsání kladného pracovního hodno-
cení, podstatnější však byla telefonická echa, která si po městě 
předávali komunističtí ředitelé institucí, u kterých se ucházel 
o náhradní zaměstnání. Nepomohly ani mnozí lépe postavení 
přátelé, strach z politiky vládnoucí strany a její tajné policie 
byl silnější. V největší nouzi nakonec pomohl uznávaný foto-
graf, nestor JUDr. Martin Martinček, který si Fassatiho práce 
vážil. Znal se s profesorem Jiřím Kotalíkem, generálním ředi-
telem Národní Galerie v Praze. Z Prahy přišlo pozvání a Fassati 
se do Bystrice vracel se slibem několikaměsíčního pracovního 
úvazku, který měl překlenout nejhorší období.

Likvidace hlavních prostor Galérie F probíhaly velmi rychle 
a s nenávistnou razancí, jaká je cítit i z dokumentačních foto-
grafií zdevastovaných prostor. Jen šťastnou shodou okolností 
se podařilo zachránit část odborné knihovny, kterou si odvezl 
Zbyněk Illek z Galerie 4 v Chebu9. Zbytek byl zničen i rozkraden 
společně se sbírkou fotografií a soubory, které byly zapůjčeny 
autory na další plánované výstavy. Při spěšné likvidaci instituce 

9 Tento schopný organizátor založil fotografickou galerii podle vzoru Galérie F. Po 
Fassatiho zprávě přijel během několika dní z druhého konce republiky s autem, které na-
ložilo cenné publikace.



85. Výklad knihkupectví s publi‑
kacemi o fotografii a grafika 
tiskovin Galérie F.

83. Informační servis o fotogra‑
fii u vstupu do Galérie F …

84. … a městská plakátoviště.
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nebyl jen náhodou zastaven tisk sborníků Galéria, neboť probí-
hal nezávisle pod patronátem banskobystrického fotografa Ig-
ora Svítoka (Fotoskupina Čas) a jeho ženy, kteří patřili k ochot-
ným pomocníkům galerie.

Tomáš Fassati pracoval v Národní galerii v Praze necelý rok, 
během kterého se zároveň snažil najít trvalé místo v některé 
z českých regionálních galerií. Bohužel však totalitní systém 
fungoval ve své represi spolehlivě a komunisticky deformovaný 
kádrový posudek byl Fassatimu stále v patách. Nebýt odvahy 
profesora Jiřího Kotalíka, nemohl by pracovat ani v Národní ga-
lerii. I tam se ozývaly hlasy, které Fassatimu připomínaly jeho 

„prohřešky“ proti režimu. Jak známo, v Národní galerii úspěšně 
působila řada spolupracovníků StB a také její agenti, aby kont-
rolovali tolerantního ředitele a jeho chráněnce.

Po neúspěchu v hledání práce se Tomáš Fassati vrátil za svou 
ženou, která byla pracovnicí Středoslovenského krajského mu-
zea, zpět do Banské Bystrice.10 Po roce 1985 pokračovala galerie 
v činnosti plně pod správou osvětového střediska, které však 
připravovalo výstavy zaměřené na amatérskou tvorbu nevalné 
úrovně. Pracovnice této instituce grafická designérka Ľubica 
Škrinárová však ze starého přátelství umožnila Fassatimu do 
roku 1989 připravit ještě několik výstav z cyklu „Trendy sou-
časné slovenské fotografie“. Vážila si jeho práce a byla ráda, že 
amatérsky vedená galerie obohatí svůj program o několik ukáz-
kových kvalitních titulů.

Období posledních let předcházejících sametové revoluci, 
bylo pro Fassatiho nakonec překvapivě úspěšné i z dalších pří-
čin. Podařilo se mu totiž společně s Domem umění v Brně při-
pravit odborné sympozium „Fotografie, umění a divák“, kte-
rého se zúčastnili jak pracovníci galerií, ale také psychologové 
a další odborníci. Mimo jiné zde mohl přednášet i Jindřich Štreit 
o své výstavní činnosti na hradě Sovinec. Fassati pozval také 
psychology z brněnského ústavu akademie věd, svébytného 
fotografického pedagoga Bořka Sousedíka a uznávaného so-
ciálního ekologa Bohuslava Blažka. Fassati také spolupracoval 
s Pavlem Scheuflerem na přípravě jednoho ze setkání histo-
riků fotografie, z něhož později vydal sborník textů v bulletinu  
Angelma.

Přišel také rok 1989, který představoval rozsáhlé oslavy 150. 
výročí vynálezu fotografie, které organizoval Erich Einhorn 
ve spolupráci s Danielou Mrázkovou. Pro Galérii F znamenaly 
oslavy jisté zadostiučinění. Daniela Mrázková prezentovala její 
činnost v rámci velké výstavy, která se konala ve Valdštejnské 
jízdárně v Praze. V Banské Bystrici byl vytvořen jeden z prvních 
grafických emblémů pro oslavy a Tomáš Fassati získal zachrá-
něné dokumenty o činnosti pro retrospektivní dokumentační 
výstavu a bulletin „Galerie F 1980-1990“, která byla instalována 
v Banské Bystrici a v Praze. Taktéž spolupracoval na mnoha pro-
jektech při přípravě oslav. Ľudovít Hlaváč ji zahrnul do svých 
právě vydávaných „Dějin slovenské fotografie“. Materiály do-
kumentační výstavy byly ale po pražské repríze vyžádány zpět 
do Banské Bystrice, kde měly být zničeny.
10 Anna Fassatiová byla v době pražského pobytu na mateřské dovolené s dcerou  
Paulou.

Existenčně si však Tomáš Fassati nevedl dobře. Nemusel sice 
už do kotelny, ale díky známosti nastoupil v redakci podniko-
vých novin Pozemných staveb Banská Bystrica na nekvalifiko-
vanou pozici. Tato práce i prostředí však nebyly únosné. Sám to 
komentuje dnes s úsměvem: „Alespoň jsem se při svém zájmu 
o ergonomii architektury seznámil s technologií výstavby pa-
nelových sídlišť.“ Po dvou letech se pokusil o změnu zaměstnání, 
ta však opět vinou kádrových materiálů nemohla vést ke kva-
lifikované práci. V roce 1989 se proto s manželkou rozhodli pro 
definitivní návrat do Čech. Druhý únik před banskobystrickým 
kádrovým posudkem se tentokrát zdařil, zřejmě i díky politic-
kému uvolňování. V září téhož roku Fassati nastoupil v Benešově 
u Prahy do místa, které mu zanedlouho po změně politického 
režimu státu, umožnilo založit nové muzeum umění.

O programu Galerie F

Program Galerie F se v počátcích činnosti opíral o čtyři zásady:11

 » Byla upřednostněna živá fotografie zabývající se společ-
ností. Počátkem 80. let dvacátého století představovala 
u nás tato tvorba v návaznosti na vývoj ve světě progre-
sivní proud. V tehdejším Československu šlo také o ur-
čitý sociální protest nebo alespoň realistický kontrast 
k oficiální „normalizační“ dokumentární fotografii re-
prezentované zejména novinářskou tvorbou.

 » Živou fotografii v programu doplňovala užitá fotogra-
fie, jejíž kvality souvisely s funkčností různých praktic-
kých rovin života.

 » Galerie F také seznamovala veřejnost s kresbou a grafic-
kým designem, který měl úzkou vazbu k užité fotografii.

 » Byly pozorně zkoumány vztahy fotografie a diváka.

Předsevzetí věnovat se společensky orientované tvorbě bylo 
naplněno. V prvních čtyřech rocích byla vystavena díla mj. I. 
Blühové, P. Jasanského, V. Koláře, T. Huszára, skupiny „Oči“ ze 
Žiliny, B. Holomíčka, M. Zajíce, P. Diase, K. Kállaye, K. Plicky, 
11 Tuto koncepci převzal později Fassatiho žák z Institutu tvůrčí fotografie Zbyněk Illek. 
Podle čtyř koncepčních bodů pak nazval svou chebskou galerii fotografie „Galerie 4“.



88. Mnohem větší akcí pak byla 
na závěr jubilejního roku 
2000 výstava ve Státní gale‑
rii Banská Bystrica, která za‑
plnila všech sedm sálů hlavní 
budovy.

89. Výstava prezentovala práce 
fotografů spjatých s činností 
Galérie F.

90. Banskobystrická výstava 
přitáhla velkou pozornost 
médií, protože šlo výrazné 
připomenutí důležitého his‑
torického fenoménu města.

86. 20. výročí založení Galerie F 
připomněla v Banské Bystrici 
a Benešově v roce 2000 vý‑
stava fotografií, kterou pro‑
vázela kniha symbolicky slo‑
žená z negativů a pozitivů 
snímků autorů, s nimiž Galé‑
rie F spolupracovala.

87. Symbolickou připomínkou 
Galérie F byla výstava v Mu‑
zeu umění Benešov.
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P. Meluše, banskobystrické skupiny Čas, V. Birguse a dalších 
členů skupiny Dokument, P. Štechy, D. Hochové, Ľ. Stacha, L. Ba-
rana, V. Chocholy, M. Robinsonové, D. Kyndrové a dalších autorů 
pocházejících z Polska, Maďarska, Litvy, Ruska, Německa, Špa-
nělska, Finska a dalších zemí. V následujících letech byly vysta-
veny práce všech významnějších Československých osobností za-
bývajících se živou fotografií. Při projekcích byla prezentována 
díla světových autorů, mezi nimiž nechyběl R. Frank, D. Arbus, 
G. Winogrand, A. Kertész a Ch. Harbutt. Rovněž byla připravena 
dvě sympozia tvůrců a teoretiků sociálního dokumentu, která 
byla doprovázena přehlídkou současné československé tvorby, 
promítáním filmů souvisejících s tématikou sociálního doku-
mentu a vydáním sborníků teoretických statí. Na tento program 
navazoval cyklus výstav „společensky zaujaté kresby“, v němž 
byly představeny práce V. Jiránka, D. Pálky, J. Effela, V. Renčína, 
V. Nagaje, J. Šalamouna a dalších. Některé výstavy doprovázely 
projekce krátkých animovaných filmů uvedených autorů.

Mnohé z programů užité fotografie a grafického designu se 
prolínaly. Pravidelnou akcí byla přehlídka československého ob-
razového kalendáře. Mezi jednotlivé výstavy patřily například: 
Gramoobal, Plagáty a katalógy fotografických výstav, Fotogra-
fické publikácie nakladateľstva Osveta Martin, Fotografie a pla-
gáty A. Muchy, Módní fotografie časopisu Mladý svět (D. Šimánek 
a grafik V. Nagaj), Banskobystrická pohľadnica, Divadelný pla-
gát Semaforu, MAHIR (Maďarský propagační plagát), Užitá gra-
fika J. Válka, kalendáře Skloexport (Vladimír Simer, Jiří Stach).

Mezi doplňkovými programy umožňujícími přehled v dalších 
oblastech a obdobích fotografické tvorby mají své místo: sonda 
do středoslovenských sbírek a archivů fotografie „Čaro starej 
fotografie“ (Atelier Kremer Vladimír ve Veltrusech, Atelier J. O. 
Dvořák v Praze, Ateliér B. Vlasák v Praze, Atelier K. Zelený v Pro-
stějově, Atelier Langhans v Praze, J. F. Langhans, Atelier Win-
ter v Praze, Bourdon Eugen, Rudolf Bruner -Dvořák, František 
Fridrich, Pavol Socháň, Jan Tomáš a další), pohled do fotogra-
fických škol – Strednej umeleckopriemyselnej školy Bratislava 
(žáci F. Tomíka a J. Krížika) a FAMU Praha (Švolík, Stano, Stanko, 
Župník, Pohribný a další). Autorské výstavy slovenských osob-
ností fotografie (Kollár, Bleyová, Mináčová, Csáderová, Slivka, 
Surový, Bero a další). Diatéka zahrnovala více než 7000 diapo-
zitivů seskupených do jednotlivých sekcí (například: Umenie 
farby, Špecifikum fotografie, Vývojové súvislosti, Osobnosti 
portrétu, Vývoj aktu, Fotografia a výtvarné umenie, Konceptu-
álna tvorba, Minimalizmus, Groteskno, Filozofia fotografie atd.).

Již v roce 1984 se začal jevit hlavní program věnovaný živé fo-
tografii jako naplněný. Proto se činnost Galérie F více zaměřila 
na koncipované celky zabývající se soudobou fotografií z více 
různých úhlů. Šlo o cyklus „Trendy súčasnej slovenskej foto‑
grafie“, který se skládal z těchto celků:

„Emotívnosť tvaru“ zaměřená na výtvarnou, často nefigu-
rativní fotografii, ve které šlo především o přímé působení 
tvarů, ploch, linií a tónů bez zásadních významových vztahů. 
(Karol Benický, Karol Demuth, Ján Šmok a další).

„Vizualita charakteru“ zabývající se portrétní tvorbou.
„Menej“ věnující se problému minimalizmu (Jaroslav Beneš, Du-

šan Slivka, Miroslav Machotka, Jan Svoboda a další).
„Vážne“ zaměřující se na fotografie s nadsázkou (Rudo Prekop, 

Tono Stano, Vasil Stanko, Miro Švolík, J. Pohribný, P. Žup-
ník a další).

„Predovšetkým obdiv“ soustředící se na fotografie přírody 
jak ze světa minerálů, rostlinné říše, fauny tak i na lidské tělo.

„Otlačok človeka“ mapující tvorbu zachycující různorodé 
stopy, které po sobě zanechává člověk v okolním prostředí 
(Ivan Hofmann a další).

„Obraznotvorný obraz“ zaměřený na imaginativní fotografii.
„Našepkaj“ o použití fotografického média v konceptuální 

tvorbě.
„Vizuální řeč“ hledající souvislosti mezi současnou slovenskou 

tvorbou v oblastech fotografii, malby a kresby.
„Sila okamihu“ vystihující atmosféru či génia loci, jež fotograf 

vnímal v danou chvíli.
„Fotografov svet“ soustřeďující se na zachycení motivu spe-

cifického prostředí profese.
„Spriazneni profesiou“ (Karol Benický, Rostislav Bero, Leo 

Redlinger, Viliam Rudnický, Dušan Slivka a další).
„Odveká téma“ věnované aktu (Miroslav Bílek, Milan Boro-

vička, Miloslav Stibor a další).
„Life znamená život“ mapující situaci živé fotografie na Slo-

vensku, která v prvním období představovala hlavní zamě-
ření Galérie F. (Karol Benický, Vladimír Birgus, Ivan Hofmann, 
Karol Kállay, Martin Martinček, Martin Marenčin, Pavol Me-
luš, Ján Michalec, Ján Rečo, Leo Redlinger, Viliam Rudnický, 
Vlado Vavrek a další).

Mnohé z uvedených celků se tematicky prolínaly, ale každá 
výstava stavěla na specifickém úhlu pohledu. Většina uvede-
ných souborů byla připravena do podoby scénáře, avšak vzhle-
dem k omezení činnosti galerie byla realizována jen malá část 
z těchto celků.

Vedle tohoto rozsáhlé cyklu vznikaly i jednotlivé výstavy.
Soubor „Priesečník 1964: Československo“ soustředil různé 

prvky od volné tvorby nejrůznějších typů, přes užitou tvorbu až 
k dobovým dokumentům charakterizujícím životní vztahy a po-
city Slováků a Čechů počátkem šedesátých let minulého století.

„Český objektiv: Slovensko“ seznamoval diváky s tradičním 
vztahem českých fotografů k Slovensku. Mezi vystavené au-
tory patřil Karel Plicka, Jiří Jeníček, Jaromír Funke, Markéta 
Luskačová, Josef Koudelka, Dagmar Hochová, Bohdan Holomí-
ček, Miroslav Myška, Pavel Vavroušek a další. Sesbíraný mate-
riál měl být původně konfrontací se slovenským pohledem na 
vlastní krajinu a na Čechy, ale omezení činnosti galerii již ne-
dovolilo tento záměr realizovat.

Poslední výstavou, kterou se podařilo zrealizovat, a to i s re-
prízami v Brně a v přepracované rozšířené podobě v Chebu, byl 
celek „Osobnosti čs. společensky zaujatej fotografie 1940—1980“, 
což bylo symbolickým zakončením výstavní činnosti Galérie 



94. Setkali se tu spolupracovníci 
Galérie F z celého Slovenska, 
např. TV ‑kameramani, uči‑
telé bratislavské ŠUR, vyda‑
vatelka fotografického mě‑
síčníku a mnozí fotografové.

91. Redaktor Slovenského roz‑
hlasu si vybral pro rozhovor 
s bývalým ředitelem Galérie 
F kavárnu, která byla zřízena 
v prostoru hlavní výstavní 
síně galerie.

92. O výstavu se zajímala i křes‑
ťanská rozhlasová stanice.

93. Vernisáž uvedla ředitelka 
banskobystrické galerie 
PhDr. Alena Vrbanová.
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F (Karol Kállay, Martin Martinček, Ján Rečo, Ivo Gil, Dagmar 
Hochová, Bohdan Holomíček, Viktor Kolář, Jan Lukas, Markéta 
Luskačová, Jindřich Marco, Miloň Novotný, Dušan Pálka, Pavel 
Štecha, Jindřich Štreit, Zdeněk Tmej a další).

Jednotlivé výstavy zde měli i Judita Csáderová, Dana Caba-
nová, Miroslav Hucek, Karol Kállay, František Kollár, Pavol Me-
luš, Pavel Dias, Bohdan Holomíček, Václav Chochola, Pavel Jasan-
ský, Viktor Kolář, Jaroslav Krejčí, Dana Kyndrová, Karel Plicka, 
Ladislav Sitenský.

Irena Blühová v rámci sympozia společensky zaujaté tvorby 
připravila besedu o slovenské meziválečné fotografii a Bauhausu.

Byly připraveny také cykly výstav zabývající se vztahy růz-
ných medií. „Fotografia a hudba“ hledala společné vazby vizu-
ality a hudebnosti. Šlo nejen o práce fotografů reagujících na 
hudby, ale také dokumenty z prostředí jazzu (Jan Malý aj.), nebo 
o výstavu Gramoobal.

„Fotografia a film“ zkoumala vztah statického a kinetického 
fotografického obrazu. V roce 1980 byl započat cyklus „Osob-
nosti čs. kamery“, který však z technických a finančních důvodů 
dlouho čekal na své pokračování. Výstava statických snímků 
z vybraných filmů Jozefa Šimončiče a Jaroslava Kučery umož-
ňovala bez pohybu a zvuku zdůraznit vizuální kvality práce 
uvedených kameramanů, jejichž filmy se současně promítaly 
v sále kina Hviezda.

Výstava „Zo zbierky…“ poskytovala nahlédnutí do historie 
fotografie a propagovala myšlenku sběratelství umění, která 
tehdy ještě nebyla ve vztahu k fotografii dostatečně uznávána.

Opačně byla zaměřena výstava „Z dielne…“, v které byly fo-
tografie studentů a pedagogů Strednej umeleckopriemyslo-
vej školy v Bratislave (Viera Sláviková a další) a pražské FAMU 
(Rudo Prekop, Tono Stano, Vasil Stanko, Miro Švolík, J. Pohribný, 
P. Župník a další). Plánovaná výstava fotografií studentů z In-
stitutu výtvarné fotografie se rovněž z důvodu ukončení čin-
nosti galerie nekonala.

O metodice práce s veřejností

Každá galerie, která svou činnost myslí vážně, si klade mnoho 
otázek ohledně zkvalitnění svých služeb a prezentace vystavo-
vaných exponátů. Jedná se o složitou problematiku, jež se neo-
bejde bez dlouhodobých zkušeností a konkrétního výzkumu. Za 
tímto účelem spolupracovala Galéria F s mnoha sociology a psy-
chology, kteří byli v její odborné radě. Důležitá je i vzájemná 
výměna zkušeností, a proto Galéria F připravila ve spolupráci 
s Domem umění města Brna dvě sympozia „Fotografia a divák“ 
a „Progresívne metódy pri prezentácii fotografickej tvorby“. 
Z obou sympozií byly vydány obsáhlé sborníky. V závěru osm-
desátých let byla připravena publikace „Galéria – miesto pre 
človeka“, jež vycházela z nabytých zkušeností.

Během cest po západoevropských muzeích umění se Tomáš 
Fassati v roce 1980 poprvé seznámil s interaktivní didaktickou 
expozicí, která jej zaujala svou podporou individuálního neru-
šeného vjemu. Jejich příprava v oblasti fotografie byla sice ná-
ročnější, ale postupně se mu podařilo několik interaktivních ob-
jektů vyrobit a v praxi je vyzkoušet. Jejich zaměření se týkalo 
hlavně problematiky skladby obrazu, funkce výřezu fotografie, 
změny kontrastu při použití filtrů, rámečků a paspart podobně.

Při názorném hodnocení vystavované užité tvorby bylo vyu-
žíváno systému černých a bílých písmen F (fotografie) a G (gra-
fický design). Nadprůměrné práce byly označeny bílými písmeny 
a podprůměrné černými. Neoznačené práce měly průměrnou 
úroveň. Nejednalo se však o sestavování jakéhosi „žebříčku 
úspěšnosti“, ale o velmi účinnou výchovnou metodu. Popsané 
hodnocení bylo používáno ve stálé expozici užité fotografie, kde 
se exponáty postupně obměňovaly. Většinou se jednalo o ka-
lendáře, knižní přebaly, plakáty a obaly gramofonových desek. 
Toto hodnocení se neomezovalo jen na prostory výstavní síně, 
ale bylo zveřejňováno i v tisku.

Dalším realizovaným nápadem, který Galéria F uvedla v ži-
vot, byla tzv. výstava jednoho fotografického díla. V podstatě se 
jedná o fotografii, která nenavazuje na předchozí ani na násle-
dující tvorbu, a jejíž prezentace by nevyzněla dobře ani na velké, 
ani na malé výstavě. Takováto fotografie byla položena na stole 
v nerušeném prostředí studovny, kde bylo jen lokální osvětlení 
a křeslo. Fotografie byla někdy doprovázena textem o autorovi 
a o fotografii samotné. Jelikož se jednalo o originální fotografie, 
byly na stolečku umístěny i bílé rukavičky, v nichž se fotografie 
mohla vzít do rukou. Počet osob v místnosti byl omezen na je-
diného diváka, jenž se nerušen vnějšími vlivy mohl soustředit 
jen na vnímání fotografie. Takovéto výstavy byly návštěvníky 
hodnoceny velmi kladně.

Galéria F rovněž pomocí stipendií nebo tvořivých dílen pod-
něcovala konkrétní tvorbu. Po zorganizování několika stipen-
dií sociálního dokumentu, hrazeného středoslovenskými mu-
zei a archívy, o které fotografové neprojevili zájem, se vedení 
galerie rozhodlo připravit projekt jiného typu. Mělo se jednat 
o vizuální rozhovory známých fotografických osobností, u kte-
rých se dal očekávat vzájemný vztah. Na snímek jednoho autora 
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měl reagovat autor vytvořením nové fotografie a na něj by rea-
goval další autor, čímž by vznikl řetězec vzájemně provázaných 
fotografií, který by mohl hlouběji oslovit diváka dobře obezná-
meného s tvorbou všech zúčastněných osobností. K realizaci to-
hoto projektu nedošlo, neboť než se dospělo k předběžným do-
hodám, skončilo šťastné období galerie.

Putovní výstavy za divákem do různých měst byly nedílnou 
součástí výstavních aktivit a vedení Galérie F je považovala za 
přirozenější než cestování návštěvníků do vzdálených galerií. 
Výstavy Galérie F bylo možné spatřit ve Zvoleně, Žilině, Koši-
cích, Bratislavě, Spišské Belé, Ružomberku, Ostravě, Brně, Hradci 
Králové, Liberci, Praze i v Chebu. Na oplátku se v Banské Bys-
trici reprízovaly mezi dalšími i pražské a bratislavské výstavy.

Výzkumná činnost

Základní galerijní výzkum byl pro potřebu přípravy výstav-
ního programu orientován na soudobou slovenskou i českou 
fotografii a grafický design. Další výzkum se zaměřoval na tři 
speciální oblasti:

Umění a divák. Galéria F se při konání prvního sympozia so-
ciálně dokumentární tvorby zaměřila i na seznámení veřejnosti 
se svou studií z roku 1980 „Optimálny model galérie fotografie“, 
která porovnávala reakce různých skupin lidí na dané fotogra-
fie. V průběhu osmdesátých let byla na toto téma uspořádána 
ve spolupráci s Domem umění v Brně dvě sympozia: „Fotogra-
fia a divák“ a „Umenie vystavovať fotografiu“, k nimž byly vy-
dány i sborníky. Závěrem osmdesátých let byly nabyté poznatky 
připraveny k publikování Ústavom pre kultúrnovýchovnú čin-
nosť v podobě knihy s názvem „Galéria – miesto pre človeka“.

Systémy třídění informací o umění a jejich termino‑
logie. Galéria F se rovněž zabývala tvorbou odborného infor-
mačního systému fotografie, která vyplývala z vlastních potřeb 
galerie. Po několika letech dospěl výzkum k výsledkům, jež bylo 
možné uplatnit v praxi, a proto ve spolupráci s pražským Ústavem 
pro informační systémy v kultuře a Slovenskou národnou galé-
riou pokračovala dále ve výzkumu. Galéria F poskytla užitečné 
systémové modely, na něž navázali Pražané, kteří řešili přípravu 
údajů o sbírkách umění k počítačovému zpracování. V Bratislavě 
byla uvedena v činnost první zjednodušení databáze. Výzkum na-
šel své praktické využití až několik let po zániku Galérie F ve spo-
lupráci s oddělením informatiky Moravského zemského muzea. 
Díky tomuto výzkumu byly stávající evidenční karty, které po-
užívala například i Národní galerie v Praze, nahrazeny novými 
evidenčními kartami, jež vytvořily potřebný prostor nejen pro 
fotografii, ale i pro další nová média 20. století.

Grafické informační systémy. Prezentace grafického 
designu odkryla jeden z aktuálních problémů vyžadující podrob-
nější výzkum. Již v osmdesátých letech minulého století bylo 

možné pozorovat velký celosvětový rozvoj systémů praktické 
vizuální komunikace. Galéria F navázala na vědecké snahy v celé 
oblasti, od analýzy a pasivního popisu až po sjednocení vizuální 
gramatiky. Hledaly se způsoby, jak sjednotit existující vizuální 
komunikační prvky s oblastmi, v nichž takováto vizuální komu-
nikace doposud scházela (ekologie, potraviny). Za tímto účelem 
byly navázány kontakty s institucemi, které se zabývaly me-
zinárodní unifikací. Následoval sběr materiálu a jeho analýza. 
Nabité poznatky byly prezentovány při přednáškách určených 
pro architekty. Město Banská Bystrica mělo zavézt do praxe 
nové systémy v informačních soustavách, ale vzhledem k poli-
tickým změnám po listopadu 89 byla realizována jen malá část.

Když se koncem roku 1989 zhroutil totalitní systém v Českoslo-
vensku a začala obnovovat demokracie založil Tomáš Fassati ve 
spolupráci Galérie F a Akademie věd sekce pro taxonomii umění 
a teorie fotografii Společnosti pro teorii umění. Tento počin však 
nepočítal s tím, že lidé zabývající se teorií fotografie nemají, na 
rozdíl od historiků výtvarného umění, zájem o častější pravi-
delné diskusní setkání. Zůstalo tedy u pražských sympozií te-
oretiků a historiků, která se konala v časovém rozmezí jednoho 
až tří let. Společnost pro teorii umění AV ČR vydávala v tomto 
období pod redakcí Tomáše Fassatiho dva bulletiny – ArtSystem 
a Angelma (= sdělení). Na ně navázaly „Listy o fotografii“ vydá-
vané Slezskou univerzitou, na nichž se Fassati také spolupodílel.

Dobové snažení teoretiků fotografie také směřovalo k zalo-
žení Národního muzea fotografie. S ideou pracovala zejména 
Anna Fárová a Pavel Scheufler. Muzeum mělo vzniknout v bu-
dově bývalého Gottwaldova památníku v Rytířské ulici v Praze 
1. Tu však restituovala Česká spořitelna. Snahy byly nadlouho 
umrtveny a iniciativu převzaly české galerie, které začaly zařa-
zovat do stálých expozic také fotografii (MG, NG). S první stálou 
expozicí samotné fotografie přišlo koncem 90. let Fassatiho Mu-
zeum umění a designu v Benešově, další následovala v pražském 
Uměleckoprůmyslovém muzeu. Realizace myšlenky Národního 
muzea fotografie se podařila až později v Jindřichově Hradci. To 
však vzhledem k provinčnosti regionu a nedostatečné organi-
zační základně přežilo jen několik let, než bylo změněno na re-
gionální Muzeum fotografie a nových médií.
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4. Muzeum umění a designu  
 v Benešově – muzeum pro život

Vznik muzea

V nových podmínkách demokratické země hledal Tomáš Fassati 
možnost, jak uskutečnit svou představu o založení chybějícího 
muzea umění v benešovském regionu. V roce 1990 se mu poda-
řilo nalézt vhodný prostor v secesní budově s číslem popisným 
74, která fasádou dominuje prostoru Malého náměstí. Se svou 
manželkou Annou, která v ústavu působí jakokurátorka výstav 
i lektorka, zde založili Muzeum umění a designu. To se v prů-
běhu let rozrostlo z původních čtyř místností do celé budovy.

Samotnému založení muzea předcházela systematická pro-
pagace myšlenky sbírkotvorného ústavu. Pro její realizaci bylo 
potřeba vytvořit vhodné finanční i organizační podmínky. To 
se částečně podařilo na podzim roku 1990 díky Okresní kulturní 
správě. Odborným patronem a zároveň i prvním donátorem 
sbírky se pak stalo České muzeum výtvarných umění v Praze 
se svým ředitelem PhDr. Sekerou. Počátky byly nesnadné a po 
roce, kdy došlo k reorganizaci okresního úřadu a zrušení kul-
turní správy, bylo nutné hledat nového zřizovatele. Stalo se jím 
Město Benešov, které dalo Fassatimu jednoletou zkušební lhůtu, 
aby přesvědčil o životaschopnosti svého projektu.

O tom, že obstál, hovoří fakt, že již dvacet pět let funguje na 
stále zvyšující se úrovni a je respektovanou součástí české mu-
zejní scény. Potvrzují to i spontánní dary významných tvůrců 
i sběratelů do sbírky umění.12

Vize a vývoj programového zaměření

Původní záměr zakladatelů galerie (muzea umění) měl tradiční 
ambice. Chtěli vytvořit sbírkotvorný vzdělávací ústav ve městě, 
kde dosud chyběl a brzy dovést jeho činnost na úroveň profesi-
onální kvality. Viděli muzeum především jako živé atraktivní 
místo vzdělávání a zážitků, které patří v civilizované společ-
nosti mezi hlavní reprezentační prvky města. V původní vizi 
dokonce nedominovaly ani žádné speciální oblasti umění, na-
příklad k fotografii se zakladatelé stavěli opatrně, neboť měli 
pocit, že mimo velká kulturní centra nepatří k příliš uznávaným 
oborům umění a není proto vhodné na ní začít stavět respekt 
veřejnosti k tvůrčím hodnotám. Od počátku se však v programu 
12 V následujících částech je čerpáno ze sborníku Čtvrtstoletí muzea umění a designu 
Benešov, Benešov, 2015

95. Secesní budova Muzea umění 
a designu Benešov.

Zatímco prostřednictvím Galerie F vytvářel Tomáš Fassati do jisté míry vzdor panu‑
jícímu režimu, muzeum umění v Benešově směroval naopak k nejtěsnějšímu spojení 
s životem společnosti. Proto bylo do programu od počátku zařazeno užité umění, 
neboť design náš život prolíná s podstatně větší samozřejmostí než malba, grafika či 
plastika. Volné umění je pak v benešovském muzeu zkoumáno a užíváno především 
z hlediska společenských funkcí.



Novinové dokumenty doby:

96. Sametová revoluce v Bene‑
šově. Vlevo mluvčí OF práv‑
ník JUDr. Jan Camrda, za ním 
Mgr. Tomáš Fassati, v pozadí 
v čele stolu budoucí starosta 
města Ing. Mojmír Chromý.

97. První sedící zleva JUDr. Jan 
Camrda, člen muzejní rady, 
poslední sedící Mgr. Tomáš 
Fassati.

98. Výsledky dvou muzejních 
výzkumů byly publikovány 
v edici Muzejních obzorů 
Asociací muzeí a galerií.

99. Zahájení provozu Šímovy 
výstavní síně po rekon‑
strukci (Tomáš Fassati,  
starosta M. Chromý  
a historik J. Tywoniak).
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výstav, přednášek ad. aktivit vyskytoval zájem o vztah umění 
k obecným hodnotám života prostřednictvím výběru témat so-
ciálních, ekologických a duchovních.

Idea „umění ne pro umění, ale pro život“ vedla postupně k vět-
šímu zaměření na užitou tvorbu, než bylo zvykem v dalších čes-
kých ústavech. Benešovská Galerie výtvarného umění (před-
chozí název MUD) vycházela ze známého předpokladu, že užitá 
tvorba od architektury po různé druhy designu má zásadní 
vliv na harmonizaci domácího, veřejného i pracovního pro-
středí. 

Ve sbírkotvorné činnosti začal proto postupně dominovat 
grafický design a z široké oblasti produktového designu byly 
pro akvizici zvýrazněny zejména audiovizuální technika spjatá 
s uměleckou tvorbou, domácí tuzemská elektronika a sedací 
nábytek. Dvě velké výstavy osobností české fotografie v po-
lovině 90. let ověřily zájem benešovské veřejnosti o toto mé-
dium, což vedlo také ke zvýraznění fotografie v akviziční čin-
nosti. Malba a plastika byly naopak pro své vysoké ceny málo 
dostupné. 

Akviziční dominanty pro volnou tvorbu a design přitom pří-
liš neovlivnily samotný výstavní program, který zůstal uni-
verzální. Jeho dramaturgie ale vedla ke stále většímu odpoutá-
vání pozornosti od samotného umění a směřovala k naučnému 
užití jeho obsahu.

V české vzdělanosti objevily sociologické analýzy problema-
tická místa – jde o vyšší typy inteligence (intrapersonální, in-
terpersonální, přírodovědnou a duchovní) a o náročnější typ 
čtenářské i vizuální gramotnosti. Znamená to, že mnozí lidé 
nedokážou vnímat sdělení jinak než prvoplánově, neumí „číst“ 
symbolickou rovinu a do své interpretace textového i obrazo-
vého sdělení nezapojují dostatečně přírodní a sociální souvis-
losti. To velmi omezuje schopnost vnímání vlastních vztahů ke 
světu i tvořivost – jedněch ze základních předpokladů konku-
renceschopnosti. Muzea umění jsou ideálními praktickými ka-
binety pro školy i starší věkové skupiny při jejich snaze o zvy-
šování komunikační gramotnosti a posilování náročnějších 
typů inteligence.

Během prvého desetiletí činnosti v úzkém kontaktu s pro-
středím Benešovska a v reakci na celkový společenský vývoj 
v Čechách i ve světě postupně vykrystalizovala jasná vize dal-
šího směřování instituce, která pak byla v dalším období napl-
ňována. Lze ji vyjádřit následovně:

Umění samo o sobě dokáže v lidech, kteří s ním přicházejí čas-
těji do styku, podněcovat tvořivost a tříbit vnímavost – osob-
nostní předpoklady užitečné pro vyšší kvalitu každodenního 
(mimouměleckého) života. To by ale samo o sobě nemělo stačit.

Zabývat se jen (nebo především) samotným uměním dokáže při 
troše schopností a snahy na velmi dobré úrovni hodně institucí. 
Není to však v dnešní době tak přínosné, jak by společenský vý-
voj vyžadoval. Je proto mnohem užitečnější nestavět do středu 
pozornosti umění samotné, ale aktuální společenskou proble-
matiku, na níž umění většinou reaguje a používat tvorbu „jen“ 
jako prostředek ve vzdělávacím procesu. Nejaktuálnější spole-
čenské problémy lze rozdělit tematicky do tří skupin:

 » vztah člověka a prostředí, zejména přírodního
 » vztah člověka a společnosti, zejména kulturně odlišné
 » vztah člověka k jeho duchovnímu rozměru

Problematika třetího tématu není na rozdíl od prvních dvou 
ve vzdělávacím procesu dnes dostatečně rozpracována. Poté, 
co v českém prostředí ustoupila z více příčin do pozadí nabídka 
tradičních křesťanských duchovních aktivit, veřejnost tápe, 
případně se nezasvěceně domnívá, že duchovní život člověka 
je přežitkem, který nemá v epoše vědy a rozvoje technologií 
své opodstatnění. Tento poměrně rozšířený předsudek souvisí 
mj. s nevyrovnanou vzdělaností společnosti, kde dominují po-
vrchně praktické technické ad. obory a chybí společenskovědní, 
zejména filosofické a současně ovšem i dnes velmi atraktivní 
disciplina na pomezí sociálních a přírodních věd – psychologie. 
Ta nyní umí přesvědčivě doložit jeden z typů inteligence lid-
ské centrální nervové soustavy a z ní přirozeně vyplývající du-
ševní potřeby člověka v rovině duchovní. Spirituální typ inte-
ligence a potřeba jejího užití u různých lidí je samozřejmě podle 
vrozených předpokladů i jejich rozvíjení odlišnou životní praxí 
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103. Člen muzejní rady prof. Jin‑
dřich Štreit předal staros‑
tovi města pamětní medaili 
Václava Havla za jeho pod‑
poru muzea umění.

104. Díky dvouleté přestavbě 
radnice udělalo muzeum za‑
jímavou zkušenost se svat‑
bami ve své hlavní výstavní 
síni.

105. Beseda s grafikem Joskou 
Skalníkem na jeho výstavě 
byla zajímavou exkursí do 
světa disentu i vyšší politiky.

100. Muzejní ateliér pro veřej‑
nost byl vybaven měkkým 
horním osvětlením, které 
umožňovalo úpravu barvy 
světla od teplé po studenou.

101. Muzejní médiatéka již v roce 
1990 obsahovala první inter‑
aktivní pomůcky a pozdější 
Laboratoře barev a tvarů.

102. Jedna z prvních cest To‑
máše Fassatiho po roce 
1990 s českou pobočkou 
ICOM vedla do Paříže. Foto‑
grafie ředitele muzea v in‑
teraktivní didaktické expo‑
zici seznamující s dílem M. 
Chagalla v pařížském  
dětském Muzeu v trávě.
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různě vysoká, tak jako další z více typů inteligence. Patří však 
v hodnotové orientaci k nejpodstatnějším, proto je škodlivé ji 
zanedbávat. Je tedy třeba, aby instituce poskytující vzdělávací 
služby veřejnosti vytvářely obecnou nabídku duchovního roz-
voje, v rámci které si pak každý jedinec vybere své osobní smě-
řování, jež může odpovídat buď tradici západní civilizace, nebo 
vycházet z jiné, adekvátně multikulturní nabídce globální spo-
lečnosti. Muzea (galerie) umění jsou nazývány některými so-
ciologickými studiemi jako „chrámy umění“. Je dobré usilovat 
o to, aby šlo o chrámy ducha v hlubším pojetí a nikoli chrámy 
povrchní estetiky či jakékoliv mělce ukotvené filosofie.

Ze zmíněného problému nevyrovnané vzdělanosti vyplývá 
pro vzdělávací ústavy typu muzeí umění další z úkolů. Nabí-
zet speciální humanitní programy absolventům vysokých škol, 
jimž skladba přednášek neumožnila seznámení s hlubšími prin-
cipy života společnosti a jednotlivce (technické, obchodní ad. 
specializace).

Při užívání volné tvorby ke vzdělávání veřejnosti je pak ještě 
aktuální otázka zvyšování gramotnosti. Gramotnost nepřed-
stavuje vzdělanost, jak mylně píší někteří publicisté, ale znalost 
určitého typu kódování (slovního, obrazového apod.). Velmi uži-
tečně se v poslední době poukazuje na to, že v české (ale i další) 
populaci není dostatečně vysoká tzv. čtenářská gramotnost. Jde 
o náročnější typ kódování překračující prvoplánové užití řeči. 
Schopnost rozumět druhotným významům sdělovaným pomocí 
různých typů znaků a symbolů. Podobný problém existuje ve 
vizuální komunikaci, proto se při zvyšování gramotnosti spo-
lečnosti mohou instituce pracující s verbální a vizuální komu-
nikací vhodně navzájem doplňovat.

V oblasti užité tvorby (architektury a designu) pak jde ve vzdě-
lávací činnosti muzeí o potřebu nepoukazovat především, nebo 
dokonce jenom na její stylové kvality 13 , ale vyváženě také (nebo 
zvýrazněně především) na její funkce vztahující se k prostředí 
(ekologie) a lidskému organismu (ergonomie). To umožňuje har-
monizaci předmětů a prostředí, ve kterém žijeme, což předsta-
vuje nesmírně důležitý potenciál užité tvorby, který není dosta-
tečně využíván. Tím se dostáváme zpět k úvodnímu tematickému 
členění programového zaměření muzea, v němž vztah člověka 
a prostředí tvoří jeden ze tří hlavních bodů. Problematika eko-
logie a ergonomie doplňuje v muzeu užívaný soubor společen-
ských věd o přírodní obory a umožňuje tak ještě více plnit vzdě-
lávací funkci podobně jako dnes žádané „vědecké“ či „IQ -parky“.

Vývoj stálých expozic

Z počátku své existence nemělo muzeum prostory pro zřízení 
stálých expozic. Teprve po dokončení rekonstrukce radnice 
v roce 1996 se uvolnila první malá místnost v muzejní budově, 
která do té doby musela sloužit jako kancelářské prostory měst-
ského úřadu. Svými malými rozměry nabízela instalaci formou 
někdejších zámeckých kabinetů umění a kuriozit, proto byla 
13 …jak bývá špatným zvykem v českých muzeích, pokud se designem a architekturou 
vůbec zabývají…

téměř od podlahy po strop hustě zaplněna plastikami a obrazy 
pocházejícími z převodů od Českého muzea výtvarných umění 
a městských institucí. Zajímavým poznatkem z této doby bylo, 
že veřejnost navštěvovala raději výstavy soudobého umění v Ší-
mově síni muzea než tuto expozici poměrně tradiční tvorby. 
Proto byla po několika letech instalace „kabinetu umění“ v této 
podobě zrušena a nahradila ji stálá expozice „Kresba a grafika 
osobností českého umění 20. století“. Sbírkový fond prací na pa-
píře, jehož základ tvořil rozsáhlý dar pana doc. Jiřího Šetlíka, za-
žíval tehdy silný rozvoj díky darům žijících autorů a bylo vhodné 
uvažovat o rozšíření instalace. K tomu mohlo dojít po přestěho-
vání expozice do 1. patra, do míst bývalé muzejní učebny. Z ka-
binetu se stal „kabinet fotografie“, aby střídavými výstavami 
soudobé tvorby doplňoval nově vzniklou stálou expozici foto-
grafie v sousedství.

K trvalé instalaci fotografické sbírky přikročilo muzeum ve 
chvíli jejího velkého rozvoje, k němuž došlo po dvou rozsáhlých 
výstavách osobností této tvůrčí oblasti ve druhé polovině 90. let 
20. století. Zásadním motivem k vytvoření stálé expozice foto-
grafie byly také nekonečné diskuse v českém prostoru, zamě-
řené na vznik národního muzea nebo alespoň domu fotografie. 
Bylo potřebné ukázat, že je tato myšlenka v českých podmínkách 
realizovatelná pro většinu sbírkotvorných institucí. Vznikla tak 
první stálá expozice historie české a slovenské fotografie v čes-
kých zemích, která i po následném trvalé instalaci tohoto mé-
dia v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu si udržela pri-
oritu největšího rozsahu. Benešovské prvenství přirozeně nic 
nemění na skutečnosti úctyhodné velikosti a kvality samotné 
fotografické sbírky UPM.

Následoval vznik expozic grafického designu a soudobé české 
plastiky. Na chodbách muzea byly instalovány reprodukce čes-
kých grafických značek, symbolů a logotypů 20. století a také 
zmenšené reprodukce českých plakátů této epochy. Vznik stálé 
expozice plastiky byl umožněn dokončením rekonstrukce 
dvorku muzea a také tím, že se rozvoj ústavu rozhodli svými 
dary soch podpořit Miloslav Chlupáč, Olbram Zoubek, Zdeněk 

106. Na vernisáži Stanislava Kolíbala vystoupila Dagmar Voňková.



107. Roku 2002 pokřtil pan Zde‑
něk hrabě ze Sternbergu, 
patron Muzea umění, jeho 
nový grafický symbol od 
Studia Najbrt, tvarově vy‑
cházející ze sternberské 
hvězdy.

108. Muzeum v 90. letech pre‑
zentovalo obrazy ze sbírky 
Sternbergů.

109. Některé z výstav cyklu 
„Osobnosti“, např. tato Jo‑
sefa Týfy, byly reprízovány 
na Bienále grafického 
designu v Brně (Tomáš 
Fassati s kurátorkou MG 
Martou Sylvestrovou).

111. Tomáš Fassati se starostou 
a členem Městské rady pře‑
dávají na schůzi zastupitel‑
stva poděkování sponzorům 
benešovského vzdělávání 
a zdravotnictví.

112. V polovině 90. let přivítalo 
město nejstarší žijící gene‑
raci osobností našeho foto‑
grafického umění na výstavě 

„Nestoři české fotogra‑
fie“. Zprava doc. RNDr. Ja‑
roslav Šimek, Ladislav Si‑
tenský, Jaroslav Krejčí 
a prof. PhDr. Ludvík Baran. 
Mnozí z nich darovali do 
sbírky své práce.
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Hůla a Antonín Kašpar. K nim se pak ochotně připojily dlouho-
dobé zápůjčky dalších osobností.

Datum vzniku další stálé expozice nacházející se ve dvou sí-
ních na přízemí při vstupu do budovy se již váže k novému sto-
letí. Přesto, že její název zní „Česká malba dnes“, jde o smíše-
nou instalaci, kde nalezneme také fotografii, plastiku a objekty 
konceptuálního charakteru. Jde o zjednodušený předobraz bu-
doucí stálé expozice Muzea umění a designu Benešov, ve které 
budou jednotlivé druhy volné a užité tvorby integrovány. Musí 
být k tomu však nejprve vytvořeny podmínky doplněním mu-
zejní sbírky. To je ale tak náročný úkol, že s realizací expozice 
integrující všechny druhy tvorby lze počítat spíše ve vzdálenější 
budoucnosti. Vzhledem k zaměření muzea je ale předpoklad, že 
některé specializované stálé expozice, zejména fotografie a gra-
fického designu, zůstanou i potom zachovány.

Nejnovější ze stálých expozic muzea představuje naši sbírku 
designu. Zpočátku byl tento obor prezentován společně s archi-
tekturou jen na fotografiích instalovaných v přízemní chodbě 
budovy. Po roce 2000 započala pomalá a složitá rekonstrukce 
suterénních prostor muzea. V roce 2006 v nich byla připravena 
první instalace soudobého českého skla a keramiky doplněná 
v samostatném prostoru ukázkou ze sbírky sedacího nábytku 
a drobných spotřebních předmětů 50.—80. let 20. století.

Muzeum vždy považovalo za svou povinnost seznamovat ve-
řejnost formou trvalé instalace také s tvorbou regionu Benešov-
ska. Protože však prostory ve vlastní budově jsou velmi skromné, 
docházelo průběžně k pronajímání místa v dalších objektech 
města nebo také k bezplatné spolupráci s jinými institucemi. 
Expozice „Umění Benešovska 20. století“ tak byla v 90. letech 
instalována v piaristické koleji, kterou tehdy využíval okresní 
úřad. Po jeho zrušení plnila jistou dobu úkol seznamovat ná-
vštěvníky s uměním regionu malé expozice Muzea Podblanicka, 
které má v budově Muzea umění pronajato jedno podlaží. Po ně-
kolika létech byla zrušena a muzeum umění reinstalovalo svou 
sbírku v rozsáhlejší podobě v piaristické koleji. Zde byla také 
připravena trvalá výstava věnovaná slavnému benešovskému 
rodáku, architektu Otakaru Novotnému

V hlavní budově následně byla instalována tzv. „Šetlíkova ko-
lekce“. Realizace této expozice byla nejen morální povinností ob-
darovaného při zisku tak mimořádně hodnotného daru, ale také 
zajímavou ukázkou dobově a osobnostně podmíněného souboru.

Ke stálým expozicím muzeum řadí také instalace interaktiv-
ních didaktických objektů sloužících k poznání základních zá-
konitostí umění a vizuální komunikace. V muzeu existovaly od 
jeho založení, zpočátku v méně rozsáhlé podobě coby součást 
učeben – médiaték, později byly vytvořeny v samostatných pro-
storách didaktické expozice „Laboratoř barev a tvarů“, „Vizu-
ální gramotnost“, „Ergonomie“, „Grafický design“ a „Fotografie“.

Výstavy

V počátcích existence muzea tvořily výstavu hlavní formu vzdě-
lávací činnosti, později po vzniku řady stálých expozic, zavedení 
bohatého programu přednášek, besed, tvůrčích dílen a rozšíření 
nabídky médiatéky se staly jen jedním z prvků pestré nabídky.

Výstavy jsou připravovány vždy teoretikem umění, či jiným 
vědcem, výjimku tvoří osobní prezentace umělců regionu, které 
mohou být realizovány jen samotným autorem. Dramaturgie 
programu výstav respektuje základní vzdělávací koncepci mu-
zea a je průběžně projednávána muzejní radou. Muzeu se poda-
řilo v minulosti získat pro spolupráci na přípravě výstav mnohé 
uznávané české teoretiky, např. Jana Kříže, Annu Fárovou, Pavla 
Scheuflera, Magdalenu Juříkovou, Alenu Vrbanovou, Helenu 
Honcoopovou, Jana Rouse, Jiřího Davida, Jiřího Huláka, Jiřího 
Šetlíka, Evu Petrovou, Martina Dostála, Janu Pauly, Petra Kraj-
čiho, Naďu Řehákovou, Jindřicha Štreita, Radka Horáčka, Zdenu 
Kolečkovou, Lenku Lindaurovou, Jiřího Machalického, Ivana 
Neumanna, Vlastimila Tetivu, Pavla Lagnera, Anežku Šimko-
vou, Zdeňka Primuse ad.

Zpočátku byly výstavy instalovány ve dvou menších síních 
v prvním poschodí budovy, později v nově zrekonstruované 
Síni Ladislava Šímy. V obou případech jde o dekorativní secesní 

110. Historik umění Jan Rous byl 
jedním z hlavních spolupra‑
covníků cyklu výstav „Osob‑
nosti českého grafického 
designu“ (výstava prof. J. 
Šalamouna).



 113. Chvíle historického zlomu 
ve vztahu zřizovatele k mu‑
zeu (únor 2005): Při ná‑
vštěvě prof. Jindřicha Štre‑
ita v Benešově, slyšel 
starosta města Ing. Kouba 
(v pozadí s místostarostou) 
mimořádně příznivé hodno‑
cení práce muzea ve srov‑
nání s dalšími městy repub‑
liky.

114. Vzpomínky na hodnotnou 
historii jsou důležité. Ně‑
kdejší ředitel OKS Dr. Pa‑
lán dělal v roce 1968 v Ší‑
mově síni kvalitní výstavy, 
např. fotografa Jana Svo‑
body.

115. Na minulosti záleží. Ředitel 
Tomáš Fassati děkuje dlou‑
holetému místostarostovi 
Jiřímu Jandačovi po skon‑
čení jeho posledního funkč‑
ního období za obětavý pří‑
stup při zakládání muzea.

116. Dr. M. Kudrna (vpravo) bojo‑
val počátkem 90. let v Bene‑
šově jako pracovník minis‑
terstva kultury za zachování 
nově založeného muzea 
umění. Po letech se sem 
vrátil coby teoretik umění 
otevřít výstavu slavného 
grafika Jiřího Šindlera.

117. Narozeninový dort ke 
20. výročí muzea slav‑
nostně zapálily režisérka 
Olga Sommerová s mexic‑
kou výtvarnicí Gildou So‑
lis a symbolického krájení 
se chopili Anna a Tomáš 
Fassatiovi.
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památkově chráněné interiéry, které není možné kvůli výstavě 
upravovat a které jsou současně velmi náročné na jakoukoliv 
vizuální kombinaci. Proto se při instalacích výstav téměř ne-
přistupuje ke speciálním architektonickým řešením, ale použí-
vají se jen střídmé formy. K výstavním prostorům později přibyl 
komorní kabinet (fotografie a grafiky) v přízemí, který nabízí 
jednoduchý nečleněný interiér bez dekorativních prvků. Proto 
v něm začaly být připravovány také instalace drobného designu. 
Po roce 2000 získalo muzeum možnost připravovat některé ze 
svých výstav také v Městské výstavní síni mimo hlavní budovu. 
Tento prostor je také střídmý, bez dekorativních prvků, ovšem 
s fixním mobiliářem, neumožňujícím variabilní užití plochy.

Muzeum umění a designu Benešov se podílí také na společné 
přípravě výstav v kolegiálních institucích, nebo půjčuje k reprí-
zám vlastní celky. Nejvíce reprízovány byly výstavy osobností 
české fotografie (v českých muzeích a na Slovensku v Bratislavě 
i Banské Bystrici), osobností grafického designu (v Moravské 
galerii Brno) a interaktivní expozice Laboratoř barev a tvarů 
(Národní galerie v Praze) nebo Vizuální gramotnost (Fragne-
rova galerie v Praze).

Sbírka umění

Sbírky muzeí tvoří jeden ze základů, na nichž jsou závislé jejich 
další aktivity. Žádné muzeum nevystačí pouze s vlastním sbír-
kovým fondem. Všechny ústavy jsou závislé na zápůjčkách od 
dalších institucí. Zde by měla hrát důležitou úlohu koordinační 
aktivita např. ministerstva kultury. V České republice je tato po-
vinnost zatím opomíjena, proto je snaha o komplexní pokrytí 
umělecké produkce zatím jen věcí profesní etiky managementu 
a odborných pracovníků jednotlivých muzeí.

V naší zemi jsou poměrně málo sbírány předměty oblasti gra-
fického a produktového designu i architektury. Přesto, že jde 
o obory umožňující atraktivní vzdělávací činnost, věnuje se jim 
ze třech desítek českých muzeí umění jen několik málo. To je je-
den z faktorů, určujících skladbu akvizičního programu Muzea 
umění a designu Benešov. V oblasti volné tvorby je sbírkotvorná 
aktivita z podobných důvodů zaměřena na fotografii, jíž se u nás 
zabývá jen velmi málo institucí. Výhodou tohoto sdělovacího 
systému také je, že je pro muzeum s malým rozpočtem více do-
stupný jak z hlediska nákupu, tak darů. To se pak týká i grafiky, 
která může ve vzdělávacím procesu alespoň částečně suplovat 
finančně těžko dostupnou malbu nebo plastiku.

Muzeum umění a designu Benešov nevynechává v akvizičním 
programu žádný z tradičních oborů umění, prostřednictvím 
darů se snaží také mapovat regionální tvorbu. Z netradičních 
oborů považovalo za užitečné zahrnout holografii a audiovizi. 
Holografie dává předpoklad zajímavého srovnání s fotografií 
a digitálně generovanou tvorbou. Její akvizice je však organi-
začně velmi problematická. Audiovize (video, film, tzv. nová mé-
dia apod.) je velmi frekventovaným prvkem výstav, ale na její 
sbírání se orientuje jen velmi málo institucí.

Následující odstavce umožňují představu o struktuře sbírky 
Muzea umění a designu Benešov.

Sbírka malby

Vytvářením sbírky malby započala v roce 1991 samotná akvi-
ziční činnost muzea. První série čtyřiceti obrazů českého umění 
20. století byla symbolicky nabídnuta k bezplatnému převodu 
Českým muzeem výtvarných umění v Praze jako podpora v boji 
o udržení nově založené instituce. Zanedlouho následovaly další 
převody podobně rozsáhlých kolekcí od likvidovaného pod-
niku benešovských Restaurací a jídelen (česká poválečná malba) 
a Městského úřadu (regionální malba 20. století).

Je vhodné uvést také akviziční projekty, které se nepodařily. 
Ve druhé polovině 90. let usiloval potomek benešovského ma-
líře Ladislava Šímy o naplnění dědovy závěti, v níž malíř od-
kázal soubor asi patnácti svých obrazů do majetku města Be-
nešov. Přes intenzívní spolupráci s úřady a státními orgány se 
uvedené Šímovo přání nepodařilo naplnit. Po roce 2000 při-
pravilo také České muzeum výtvarných umění další kolekci, 
tentokrát regionální malby Benešovska, k bezplatnému pře-
vodu. Realizaci plánu podpořeného mj. ministerstvem kultury 
zabránila problematická povolební situace na krajském úřadě. 
Od počátku 90. let pak probíhala běžná akvizice malby formou 
nákupů a darů, jejíž koncepce byla orientována na dvě oblasti – 
regionální tvorbu od 19. století do současnosti a výběr ze sou-
dobé aktuální české malířské tvorby.

V současnosti lze ve sbírce malby, která čítá přes čtyři stovky 
prací, vnímat tři okruhy. Jde jednak o českou tvorbu (tradiční 
práce i aktuální vývojové trendy) 40.—80. let 20. století (včetně 
tzv. „Šetlíkovy kolekce“, která je představena samostatně), o ak-
tuální malbu českých osobností od 90. let 20. století po dnešek 
a za třetí o práce autorů regionu od 20. let 20. století.

Šetlíkova kolekce

doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým his-
torikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky mo-
derního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let pak ře-
ditelem Uměleckoprůmyslového muzea. Během komunistické 
Husákovy vlády byl z veřejného života násilně vyřazen. Po roce 
1990 vykonával funkci kulturního rady Velvyslanectví Česko-
slovenska ve Washingtonu. Poté byl prorektorem Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, kde dodnes zastává funkci člena 
umělecké a vědecké rady. Je také čestným členem Vědecké rady 
Muzea umění a designu v Benešově.

Ve své odborné práci se zaměřil především na umění a design 
20. století. Publikoval zejména v Literárních novinách, v Pla-
meni, Výtvarném umění a Architektuře. K jeho nejznámějším 
knihám patří monografie věnované dílu B. Stefana, Vl. Janouška, 



118. Na tradiční muzejní konfe‑
renci v pantheonu Národ‑
ního muzea u sochy průkop‑
níka českého muzejnictví, 
šlechtice Kašpara Stern‑
berga.

119. Předávání inspiračních be‑
nešovských Cen Otakara 
Novotného za investiční 
počiny v přítomnosti 
doc. ak. arch. J. Kadlece 
a doc. PhDr. J. Šetlíka.

120. Množství pro Benešov dů‑
ležitých aktivit se odehrává 
daleko za jeho hranicemi. 
Na fotografii ředitel muzea 
Tomáš Fassati s benešov‑
ským rodákem, rektorem 
Vysoké školy umělecko‑
průmyslové Dr. Ing. P. Liš‑
kou coby členové Akademie 
designu ve Stavovském di‑
vadle na udílení národních 
cen Grand Czech Design.

121. Událostí české kultury bylo 
koncem 90. let otevření 
první stálé české expozice 
fotografie.

122. Pro televizi byla v muzeu 
atraktivní sbírka fotogra‑
fické techniky. Kameraman 
Daniel Šperl (student foto‑
grafie Institutu Výtvarné 
Fotografie z dob, kdy tam 
působil Tomáš Fassati).

123. Tomáš Fassati spolu Jiřím  
Stivínem byli pozváni, aby 
zahájili činnost jihlavské ga‑
lerie nazvané po jejich spo‑
lečném slavném učiteli – 
profesoru Jánu Šmokovi.

124. Akce přenášená ČT v oblasti 
českého designu funkčně 
propojuje autorskou sféru, 
školy, muzea, komerční sféru 
i Ministerstvo kultury ČR (na 
fotografii ocenění pedago‑
gové a studenti VŠUP s mi‑
nistrem kultury).
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M. Reinera, O. Gutfreunda, Z. Palcra, J. Johna, Č. Kafky, E. Kmen-
tové, M. Chlupáče, S. Libenského, O. Zoubka, R. Uhra, V. Pracha-
tické a také publikace o ateliérech českých umělců, skle, typo-
grafii a architektuře.

Jiří Šetlík vychází z přesvědčení o tom, že je velmi důležité, aby 
byla hodnotná kultura šířena nejen ve velkých městech. Proto 
se rozhodl významnými dary podpořit sbírku Muzea umění 
a designu v Benešově, v jehož pracovníky i zřizovatele tak vkládá 
velkou důvěru. Nejprve přispěl v 90. letech velkým souborem 
grafiky, kresby a dalších prací na papíře, který tak vytvořil zá-
klad nové muzejní sbírkové kolekce. Dominovala v něm jména 
významných českých tvůrců jako např. V. Boštíka, J. Johna, J. 
Koláře, Č. Kafky, A. Šimotové, J. Kaplického, J. Týfy, sester Válo-
vých ad. Sbírka prací na papíře byla od té doby úspěšně rozšiřo-
vána a vytvořila předpoklad pro zřízení stálé expozice Kresba 
a grafika osobností českého umění 20. století.

„Šetlíkovou kolekcí“ je nazýván soubor šesti desítek obrazů 
a drobných plastik, které historik umění daroval benešovskému 
muzeu umění v roce 2010. Podobně jako u předchozího daru jde 
o díla významných českých osobností 60. – 80. let 20. století. 
Tento soubor tvoří obsah samostatné stálé muzejní expozice.

Sbírka plastiky

Plastika má v rámci sbírky umění zvláštní postavení. V akvizič-
ním programu se s ní vzhledem k finanční náročnosti původně 
příliš nepočítalo. V polovině 90. let 20. století však při vytvá-
ření stálé expozice soudobé české plastiky, kdy se předpoklá-
daly pouze dlouhodobé zápůjčky, došlo díky spolupracující ku-
rátorce PhDr. Magdaleně Juříkové k několika nečekaným darům 
umělců (Kašpar, Zoubek, Hůla, Chlupáč ad.). Na ně pak navázaly 
nabídky prodeje plastik za mimořádně sníženou cenu (Nepraš, 
Janoušková, Opočenský ad.). Na tyto podněty se muzeum sna-
žilo postupně v následujících letech reagovat. Postupně se snaží 
i dlouhodobé zápůjčky v expozici proměňovat ve vlastní sbír-
kové předměty (Gebauer, Jasan Zoubek, Lamr ad.).

Další část sbírkového fondu plastiky byla vytvořena bezplat-
nými převody v rámci městských institucí (Kodet, Kovařík ad.) 
a pověřením správy nad plastikami ve veřejném prostoru města 
(Stefan, další Chlupáč, Suchánek ad.). Sbírku české plastiky obo-
hatilo také několik drobných prací autorů 60. let, které muzeu 
věnoval Jiří Šetlík. Po roce 2010 začaly sbírku doplňovat práce 
autorů mladé a střední generace z muzeem pravidelně pořáda-
ných sympozií (D. Šubrtová, V. Richterová ad.).

Smysluplnou součástí stálé expozice i sbírky se také staly 
produkty kolektivních tematických tvůrčích akcí (Nové Twin 
Towers, Co oko nevidí…, Naivní civilizace ad.).

Součástí sbírky plastiky je také poměrně rozsáhlý soubor prací 
převážně drobnějšího formátu od regionálních umělců. Jeho vel-
kou část čítající přes pět desítek kusů tvoří darovaná pozůsta-
lost po sochaři J. Vodrážkovi, který měl v 50.—70. letech 20. sto-
letí ateliér v Chrástu nad Sázavou.

Sbírka prací na papíře

Sbírka prací na papíře začala vznikat po polovině 90. let, když 
muzeum obdrželo dar rozsáhlé kolekce grafiky a kresby českých 
umělců 60.—90. let od doc. PhDr. Jiřího Šetlíka. Tento základ byl 
následně rozšířen nákupy prací předcházejícího období 20. sto-
letí a dary soudobých autorů. Vznikla tak rozsáhlá kolekce čí-
tající více než tisíc děl, která umožnila sestavení stálé expozice, 
kde prostřednictvím prací na papíře je charakterizována tvorba 
většiny osobností českého umění 20. století.

Sbírka fotografie

Muzejní sbírka fotografie patří k nejvýznamnějším akvizičním 
souborům ústavu. K jejímu založení došlo až ve druhé polovině 
90. let, kdy muzeum získalo množství darů od autorů zastou-
pených na výstavách Nestoři české fotografie a Osobnosti české 
fotografie. Pak se sbírka rychle rozvíjela a dnes čítá přes tisíc 
kusů. Akvizice je zaměřena především na českou a doplňkově 
na slovenskou tvorbu od 19. století po současnost. V 90. letech 
se na fotografii zaměřovalo jen malé procento českých muzeí 
umění. Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší sbírky byly v pražském 
Uměleckoprůmyslovém muzeu a v brněnské Moravské galerii. 
Akviziční tradice ve fotografii existovala také v Severočeském 
muzeu v Liberci a ve specializované chebské Galerii 4. Mnohá 
vlastivědná muzea pak měla zajímavé sbírky fotografií, zejména 
19. století, které však byly uchovávány jen jako archívní fondy. 
Počátkem 21. století se sběratelství fotografie jako umění značně 
rozšířilo. Vedle nově založeného Národního muzea fotografie 
v Jindřichově Hradci mají zajímavé sbírky v Galerii hlavního 
města Prahy, v Muzeu umění Olomouc a jinde.

Benešovská sbírka fotografie je na rozdíl od běžné soudobé 
praxe od počátku orientována na celé spektrum technik, v ja-
kých se tento sdělovací systém v praxi používá. Akviziční zá-
měr vychází z realistického postoje, který například u fotogra-
fického snímku vytvořeného na diapozitiv pro účely ofsetového 
tisku odmítá jako sbírkový předmět zvětšeninu na cibachrom, 
coby nepřirozený prvek daného systému. Do sbírky je v tako-
vém případě zařazen diapozitiv nebo ofsetový tisk. Své místo 
pak v akvizici mají i různé autorsky kontrolované kvalitní bro-
mografie, hlubotisky, ofsetové tisky a dnes přirozeně i inkous-
tové nebo laserové tisky, neodborně nazývané digitální.



125. Zástupce Muzea umění Be‑
nešov byl vyzván pořada‑
teli Mezinárodního televiz‑
ního festivalu Zlatá Praha 
k účasti v jeho řídícím vý‑
boru. Byla tu zajímavá mož‑
nost výměny zkušeností 
a koordinace festivalů jed‑
notlivých druhů umění v ČR.

126. Česko ‑francouzské kolo‑
kvium o nových metodách 
muzejní práce,které v Ná‑
rodní galerii připravilo Vel‑
vyslanectví Francouzské 
republiky. Z českých muzeí 
byly k účasti vyzvány Gale‑
rie Benedikta Rejta Louny, 
Muzeum umění Olomouc 
a Muzeum umění a designu 
Benešov.

127. Změna vztahu zřizovatele 
k muzeu ve druhé polovině 
prvého desetiletí 21. století 
se promítla i do zájmu sta‑
vebního odboru MěÚ, jehož 
vedoucí i pracovníci začali 
chodit na výstavy architek‑
tury.

128. Pro menší muzea je vždy 
poctou, když jsou vyzvána 
k prezentaci v rámci akcí 
velkých respektovaných in‑
stitucí. Tomáš Fassati před‑
stavuje práci muzea na 
přednáškovém cyklu  
Galerie Rudolfinum.

129. Prof. Rostislav Švácha,  
významný a zároveň velmi 
populární český historik 
umění jezdí do Benešova 
pravidelně za současnou  
architekturou.

130. Vlevo uznání Umělecko‑
průmyslového muzea za 
spolupráci v oblasti ediční 
činnosti, vpravo čestná me‑
daile Benešova předaná T. 
Fassatimu u jeho životního 
jubilea starostou města.

131. Ocenění, která obdrží ředi‑
tel muzea, se vztahují na ce‑
lou instituci.
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Sbírka holografie

Holografie představuje svébytný sdělovací systém technicky 
i v dalších rovinách odlišný od fotografie. Do 80. let 20. století 
byla poměrně komplikovaně technicky ovladatelná a zařízení 
potřebné na její vytvoření i prezentaci byla finančně nákladná 
a dostupná převážně jen v několika vědeckých laboratořích civi-
lizovaných zemí. Tím se vysvětlovala skutečnost, že v rámci to-
hoto systému vzniká minimum uměleckých výtvorů. Od konce 
80. let začala být holografie zejména díky užívání matricí ra-
žených kopií dostupnější, což vedlo k jejímu rozšíření do sféry 
užité a dekorativní tvorby. Ve volné tvorbě však umělci ještě 
stále vůči této technologii trpí zbytečným ostychem. Hologra-
fie se proto téměř nevyskytuje nejen na výstavách umění, ale 
ani v publicistických a kritických textech teoretiků a historiků. 
Benešovská muzejní sbírka holografie proto není obsáhlá, čítá 
dvě desítky prací volné tvorby a několik kusů dekorativní a užité 
produkce. V této druhé rovině však není problém kolekci roz-
šiřovat, proto jsou podle potřeby sbírány holografické identi-
fikační prvky, které tvoří součást mnoha produktů klasického 
grafického designu a vybrané dekorativní prvky, zejména z dů-
vodů studovaných vztahů umění, folklóru a kýče.

Sbírka audiovizuální tvorby

Muzea umění audiovizuální tvorbu většinou nesbírala do té 
doby, než začala být součástí instalací výstav umění, které se 
postupně začalo přejmenovávat z výtvarného na vizuální. Ko-
lekce jsou pojmenovávány různými názvy, např. video, nová mé-
dia, intermédia apod. V Čechách se stále kolem akvizice této ob-
lasti tvorby zbytečně přešlapuje, spíše než veřejněprávní sbírky 
vznikají často soukromé archivy, nebo jsou v malém množství 
audiovizuální díla nakupována spíše za podmínek originálové 
produkce, než široce distribuované produkce kopiové.

Muzeum umění Benešov shromažďuje ve své sbírce audiovi-
zuální tvorbu od počátku 90. let ovšem jen v malém rozsahu, ne-
boť nemá pro tento obor specializovaného kurátora. K výběru 
děl využívá prezentace na výstavách nebo festivalech. Speciální 
spolupráci má s Centrem Ars Elektronika Linz, které pořádá kaž-
doroční mezinárodní festival, z něhož často získá soubor prací, 
které jsou nejprve prezentovány benešovské veřejnosti a poté 
uloženy ve sbírce. Součást kolekce tvoří studentské práce, které 
muzeum získává díky spolupráci se školami VŠUP a AVU v Praze, 
dále pak s VŠVU v Bratislavě. Sbírka obsahuje celkem přes dvě 
stovky audiovizuálních děl české a zahraniční provenience.

Sbírka architektury

Sbírky architektury se přirozeně omezují na různé druhy do-
kumentace reálných či zamýšlených staveb. Muzeum umění 
a designu se ve své akviziční činnosti zaměřuje pouze na stavby 

a autory Benešovska. Sbírka architektury obsahuje převážně 
projektovou dokumentaci na papíře nebo v elektronické po-
době. Jsou do ní zařazeny také kvalitní fotografie, zatímco 
běžná fotodokumentace tvoří součást výzkumného archívu. 
Modelů staveb je zatím z finančních důvodů ve sbírce mini-
mum. Vzhledem k organizačnímu a majetkovému propojení 
s Městem Benešov je možné považovat za součást sbírky také ar-
chív stavebního úřadu. Sbírka zatím obsahuje necelé tři stovky  
předmětů.

Sbírka grafického designu

Sbírka grafického designu Muzea umění v Benešově patří k nej-
rozsáhlejším. Obsahuje několik tisíc položek, které byly získány 
mj. jako dary významných autorů a sbírkotvorných institucí 
z České republiky i zahraničí. Dále také systematickým sběrem 
v terénu. Sbírka je členěna do rozsáhlé řady kolekcí pokrývají-
cích téměř celou soudobou produkci grafického designu. Většina 
z nich je však vytvářena jen za účelem mapování charakteris-
tických znaků daného sdělovacího útvaru nebo kvůli analýzám 
funkčnosti a není příliš rozšiřována (telefonní seznamy, jízdní 
řády, identifikační průkazy apod.). Větší pozornost je věnována 
jen knižní a plakátové tvorbě, sociální reklamě, navštívenkám, 
pohlednicím, novoročenkám, kalendářům a nákupním taškám. 
Elektronické formy zatím nejsou sbírány. V klasických materiá-
lech (papír, textil, plast apod.) jsou předmětem akvizice zejména 
původní distribuční tisky, v menší míře také autorské výkresy 
a tisky nebo reprodukce.

Akviziční metodika je v grafickém designu zajímavá např. v ob-
lasti firemních značek, které podléhají postupnému vývoji pod 
různými typy autorských vlivů. Potom je potřebné shromaž-
ďovat různé fáze vývoje a podobně jako u reklamní fotografie 
je vhodnějším sbírkovým předmětem distribuční tisk než jaký-
koliv originálový autorský produkt. Z konzervačního hlediska 
je aktuálním problémem tonální degradace tiskových barev 
i materiálu báze výrazu, zejména proto, že většina produktů je 



132. S ředitelkou Sbírky asij‑
ského umění Národní galerie 
v Praze PhDr. Helenou Hon‑
coopovou (otevírá výstavu 
současné čínské kaligrafie) 
se Tomáš Fassati znal ze spo‑
lečných aktivit počátků Ev‑
ropského kulturního klubu 
na začátku 90. let.

133. Tomášův učitel – Profesor 
Ján Šmok, teoretik vizuální 
komunikace, dlouholetý 
vedoucí katedry fotogra‑
fie FAMU morálně podpo‑
řil muzeum při založení 
a odborně spolupracoval 
v rámci Institutu informač‑
ního designu. Jeho bratr, 
prof. Pavel Šmok připravil 
taneční vystoupení na mu‑
zejní noci v roce 2005.

134. Tomáš Fassati s galeristou 
Davidem Železným v expo‑
zici designu.

135. Od svého založení hostilo 
Muzeum umění často fil‑
mové i televizní štáby. 

 Televiznímu filmu o Muzeu 
umění (režie Ivan Sekyra) 
se již v roce 1995 podařilo 
velmi názorně charakteri‑
zovat strukturu a fungování 
celého ústavu. Byl také shro‑
mážděním širokého spektra 
názorů, hovořili v něm vedle 
starosty a ředitele také ná‑
vštěvníci, členové muzejní 
rady a sponzoři muzea.

136. Koncem 90. let býval zá‑
stupce muzea častěji zván 
do programů „Dobré ráno“, 
zde např. šlo o rozhovor na 
problémové aktuální téma 
design české železniční do‑
pravy.

137. Tomáš Fassati pozval štáb 
Šumných měst do Benešova  
a David Vávra s Radovanem 
Lipusem pak natočili i stálou 
expozici fotografie a plastiky.
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svou funkcí předurčena krátkodobému užití i tím i životnosti. 
Digitalizována je však zatím jen malá část sbírky grafického 
designu. 

Úvodní prezentace sbírky patří sérii školních sešitů a poznám-
kových bloků, které silně ovlivňují vizuální kvality našeho pra-
covního prostředí a mají vliv na kultivaci vizuální vnímavosti 
školní mládeže i dospělé populace. Charakteristické je, jak do 
této produkce u nás vtrhl po roce 1990 samoúčelný amatérský 
dekorativismus, který má protiváhu jen v menšinové produkci 
propagačních materiálů vyspělejších firem. Úhledné poznám-
kové bloky jsou také známy z propagační produkce muzeí umění, 
což logicky vede k otázce, zda tyto instituce specializované na 
špičkovou volnou tvorbu mají být hlavní baštou v boji za kva-
litu běžného grafického designu.

Sbírka designu

Sbírky designu v muzeích umění již delší dobu vznikají s kon-
cepcemi odpovídajícími postoji soukromých sběratelů. Ti se pře-
vážně rozhodnou pro nějaký atraktivní obor a snaží se pak ma-
ximálně soustředit pozornost i finance na důsledné budování 
obsahu kolekce. Tím vytvářejí její hodnoty zejména z hlediska 
uměleckohistorického. Před institucí veřejné služby však stojí 
dnes úkoly ještě dalšího typu. Jde především o úlohu komplex-
něji vzdělávací, která zdaleka není vymezena pouhou nabídkou 
poznání jednoho z mnoha typů tvorby. Posláním muzea umění 
je seznámit veřejnost s celkovým fungováním designu ve spo-
lečnosti a to i v rámci jeho historického vývoje.

Poslání uměleckohistorických muzeí byla definována kon-
cem 19. století jejich zakladateli tak, že (zjednodušeně řečeno) 
mají být ukázkovými vzorkovnami pro výrobu, její zákazníky 
a uměleckoprůmyslové školy. Jak píše výstižně historik designu 
Jan Michl, toto poslání bylo v epoše funkcionalismu z důvodu 
změny tvůrčích východisek opuštěno. Poslední období nazna-
čuje, že studium na uměleckoprůmyslových školách nepřipra-
vuje budoucí návrháře pro praxi dostatečně kvalitně, neboť mají 
většinu zkušeností získanou z dvourozměrného světa internetu, 
který ani po případném zavedení vizuální třetí dimenze neu-
možní nezbytnou hmatovou a další zkušenost. Další zkušenost 
pak mají studenti z výstav, kde se nelze předmětů dotýkat. Michl 
proto říká, že smysluplnou budoucností je jedině opětovné pro-
pojení muzejní a školní praxe. Dnes v tom, oproti 19. století ale 
musí navíc hrát podstatnou rolu muzejní laboratoře ergonomie, 
protože technologie jsou složitější a prostým ohmatáním či ro-
zebráním student zdaleka vše důležité nezjistí. K tomu je třeba 
dodat, že muzejní nabídka má směřovat nejen k uměleckoprů-
myslovým školám, ale také do základního všeobecného vzdělá-
vání, aby kvalitativně formovala budoucí uživatele, odběratele – 
zákazníky. A pak jsou tu jako další potenciální partneři muzeí 
ještě základní umělecké školy, které zatím ve svém celku neu-
věřitelně opomíjejí užité umění, jež by mělo být pro jejich žáky 
stejně aktuální, jako volná tvorba.

Veřejné sbírky dané země by se také proto měly snažit pokrýt 
dokumentaci vývoje všech druhů umění na jejím území. Roz-
ložení akvizičních programů jednotlivých institucí musí ne-
zbytně koordinovat ministerstvo kultury, nebo jím pověřený 
centrální ústav. V českých zemích se tak neděje a muzeí umění 
zaměřených na design je zatím poskrovnu. Proto je nutné, aby 
sbírkotvorný záběr každé z nich byl co nejširší, ale současně se 
zbytečně nepřekrýval s jinými.

Z toho pro benešovské muzeum umění vyplynulo, že spíše než 
několik málo specializovaných obsažnějších kolekcí designu, vy-
tváří řadu méně rozsáhlých, ale promyšleně doplňovaných o nej-
charakterističtější produkty pro srovnání jak vyšších, tak nižších 
kvalit. U jednotlivých typů produktů se snaží získat alespoň dva 
od sebe datováním více odlišné kusy, aby bylo možné sledovat 
vývoj praktických funkcí. Celkově je akviziční koncepce muzea 
podřízena heslu – Hledání inteligentního designu. Toto hledání 
přirozeně neprobíhá jen prostřednictvím produktů blížících se 
dokonalosti, ale i těch dalších, někdy dokonce téměř opačných. 
Muzeum se proto soustřeďuje na design, který byl typický na 
našem území, ať už byl navrhován a vyráběn tuzemskými au-
tory a výrobci, nebo byl dovážen, v období totality mimořádně 
jen ze socialistických zemí.

Benešovská sbírka designu se začala rozvíjet postupně. Počát-
kem 90. let začala snaha ve vztahu ke sbírce fotografie získávat 
zejména audiovizuální techniku. Zahájení výstavního programu 

„Osobnosti českého grafického designu“ výrazně podnítilo akvi-
zici grafického designu. Ta byla pak zásadně posílena darem sto-
vek novoročenek druhé poloviny 20. století ze sbírky Jiřího Šet-
líka a dalších dvou velkých souborů tuzemských a zahraničních 
logotypů od pražského sdružení Typo a brněnského Sdružení 
Bienále grafického designu. V grafickém designu začaly rychle 
přibývat další kolekce, mezi nimiž díky MFF Karlovy Vary do-
minoval filmový plakát a dále pohlednice, prvky orientačních 
systémů a knihy. Zvláštní kolekci vytvořila sociální reklama, 
která byla pod názvem „Jiná priorita“ komplexně prezentována 
na webu. V produktovém designu začal výraznější rozvoj sbírky 
až po roce 2000, kdy bylo muzeum přejmenováno na Muzeum 
umění a designu. Vedle audiovizuální techniky dominovaly 
zprvu kolekce stolování, domácích spotřebičů, potravinových 
obalů a sedacího nábytku. Největší rozvoj zažila sbírka designu 
po roce 2010, kdy začala být postupně reinstalována její stálá 
expozice. Tehdy se v ní objevily mnohé nové kolekce, např. hra-
ček, suvenýrů, psacích potřeb, liturgických předmětů, sedadel 
a modelů vozidel hromadné dopravy nebo soubory charakteri-
zující některé tuzemské či zahraniční fenomény (Artěl, Botas, 
Tescoma, Moser, Bomma, Fan Explosiv, MM -cité, Thonet a Ton, 
Vitra, Bauhaus, Ikea, Apple), sociální jevy (statusové předměty, 
kýč a folklór) nebo materiály (bakelit). Do budoucna se již nepo-
čítá se zásadním rozšiřováním spektra, ale jen průběžným do-
plňováním stávajících souborů.



138. Spisovatel a publicista  
Ondřej Neff pozval do  
televizní besedy „Čtení 
mysli“ vázané k britskému 
vědecko ‑populárnímu seri‑
álu Tomáše Fassatiho proto, 
že se zabývá teorií vizuální 
komunikace.

139. Za pozornosti kamer oslavil 
v muzeu své 80. narozeniny 
Ludvík Vaculík. S Tomášem 
a Annou Fassatiovými na‑
vázal tehdy milý přátelský 
vztah.

140. TV pořad o literatuře „333“ 
představil ojedinělou pro‑
dukci slovníků a učebnic  
vizuální komunikace. Jiný 
program zase muzejní knihy 
o architektuře.

141. Biskupa Václava Malého  
pozval Tomáš Fassati do  
Benešova v době, kdy se dis‑
kutovalo o příčinách pádu 
symbolu světového obchodu 

„Twin Towers“.

142. Náměstkyně ministra kul‑
tury PhDr. Anna Matouš‑
ková (první zleva) přijela  
do Benešova na pozvání  
Muzea umění a designu.

143. V 90. letech muzeum spo‑
lupracovalo na přípravě 
několika přednáškových 
večerů v sále Presidia Aka‑
demie věd s Evropským kul‑
turním klubem, který vedl 
RNDr. Jiří Grygar. Mnozí 
z vědců pak přijeli předná‑
šet do Benešova.
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Laboratoř barev a tvarů  
 – laboratoř ergonomie

Tak jako mohou mít přírodovědná muzea pro podporu svého vý-
zkumu a vzdělávací činnosti své biologické nebo chemické labo-
ratoře, mají je i muzea zaměřená společenskovědním směrem. 
Na počátku 90. let avizovala např. Národní galerie v Praze úmysl 
zřídit laboratoř elektronické tvorby. Protože ji však naplánovala 
v příliš náročné podobě, nepodařilo se jí myšlenku realizovat. 
Muzeum umění v Benešově se nechalo nápadem inspirovat a zří-
dilo takovou laboratoř v jednoduché podobě s pomocí sponzorů. 
Několik let, než se stalo běžným zařízení pro tvorbu počítačové 
grafiky, sloužilo užitečně benešovské veřejnosti. V muzeu pak 
začaly být postupně budovány laboratoř barev a tvarů a labora-
toř ergonomie, které úspěšně slouží dodnes. Prvá z nich je často 
také nazývána „Didaktickou expozicí – barva a tvar“.

Muzeum umění a designu Benešov pracuje od svého založení 
s interaktivními objekty, které návštěvníkům přibližují prin-
cipy vizuálního vnímání. Navázalo tak na podobné aktivity ně-
kterých německých a francouzských muzeí. Před rokem 1990 
interaktivní didaktické prvky u nás nabízelo veřejnosti jen Ná-
rodní technické muzeum, mj. i díky výstavám zapůjčeným ze 
zahraničí. V Benešově pak byla metodika užití objektů, s nimiž 
může návštěvník experimentálně manipulovat, metodicky dů-
sledně rozvinuta ve spolupráci s FAMU (prof. Ján Šmok) a kated-
rou psychologie FF UK Praha. Výsledky výzkumu byly shrnuty 
v publikaci, kterou vydala nejprve Asociace muzeí a galerií a po-
sléze také Rada galerií ČR.14 Benešovská laboratoř barev a tvarů 
se věnuje následujícím problémům:

 » světlo a barva
 » vnímání barev
 » vnímání prostoru
 » lineární a tonální skladba obrazu

Tato expozice byla postupně prezentována na řadě odbor-
ných sympozií a dočasně instalována také v Národní galerii. 
Později byla stávající expozice rozšířena o část věnující se prak-
tické vizuální komunikaci. Zde bylo využito odborné spolupráce 
14 Tomáš Fassati: Interaktivní didaktické expozice učí návštěvníka muzeí interpretaci 
umění, 1998

s International Institute for Information Design, jehož česká po-
bočka coby vědecká společnost má sídlo v muzeu. Expozice se 
věnuje problematice:

 » barevné informační kódy
 » srozumitelnost a čitelnost komunikačních struktur,  

figur, znaků a symbolů
 » specifika jednotlivých oblastí praktické vizuální komu-

nikace

Tato část expozice byla samostatně prezentována v pražské 
Fragnerově galerii a v rámci přednáškového večera v Akade-
mii věd ČR.

Vzhledem k tomu, že se benešovské muzeum umění zabývá 
také produktovým designem, byla do prostor didaktické expo-
zice postupně včleněna i laboratoř ergonomie. Jedná se o prů-
běžně rozšiřovaný soubor pomůcek, které umožní demonstrovat 
a testovat různé kvality fyzické a kognitivní ergonomie. Jde ze-
jména o primární vybavení jednoduchými přístroji, které slouží 
k měření rozměrů, silového působení, osobní fyzické kondice, 
mikroklimatu, osvětlení, hluku a také výše čitelnosti.

Je třeba pro zajímavost uvést, že v celé republice neexistuje 
žádná veřejně sloužící ergonomická laboratoř, která by se kom-
plexně zabývala analýzou ergonomických vlastností různých 
produktů spotřebního designu. V ČR přirozeně fungují některá 
odborná pracoviště, jež se často na vysoké úrovni zabývají díl-
čími oblastmi ergonomie, jsou však mnohdy těžko dostupná a je 
málo reálné je v rámci komplexní analýzy nějakého produktu 
navzájem propojit.

Čtenáři populárního tisku i webu se také mohou setkat s řa-
dou testů, které v sobě zahrnují i některé ergonomické kvality. 
Výsledky těchto testů jsou zaměřeny převážně na fyzickou er-
gonomii, nejsou doloženy číselně, přičemž odborné autorství 
testů je anonymní a výstupy nemohou budit přílišnou důvěru 
odborníků.

V rámci výzkumu praktické vizuální komunikace coby druhé 
gramotnosti současného člověka byly muzeem vyvinuty testo-
vací metody pro srozumitelnost a čitelnost. Vzniklo tak jediné 
odborné pracoviště v ČR, které se zabývá testy a další analý-
zou praktické vizuální komunikace. Více než dvacet let zde již 
konzultují své problémy obce a různé instituce včetně univer-
zit z celé republiky.

Výzkumné projekty ve fotografii

Prvním významným projektem ve fotografii byl výzkum za-
měřený na život a dílo profesora Jána Šmoka. Touto významnou 
osobností se ředitel muzea Tomáš Fassati zabýval průběžně již 
od svých vysokoškolských studií. V jeho následné práci v Galé-
rii F v 80. letech lze nalézt shodné rysy také se snahami samot-
ného Jána Šmoka. Oba se věnovali „obyčejným pracím“ souvi-
sejícím s popularizací živé fotografie, místo aby se uplatňovali 



145. Historik architektury  
Zdeněk Lukeš a předseda 
S.V.U. Mánes arch. Tomáš 
Novotnýn v Muzeu umění 
a designu.

146. Pracovníci muzea na kolech  
na exkurzi za Fragnerovou 
architekturou v Nespekách.

147. Šedesáté narozeniny ředi‑
tele Muzea umění a designu.

148. Malíř Tomáš Císařovský, so‑
chařka Erika Bornová a ku‑
rátor Pavel Lagner na výletě 
v Benešově.
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v uznávaných sférách vysoké fotografické teorie a tvorby, za 
což byli oba buď obdivováni, nebo kritizováni. Oba ale považo-
vali za velmi důležité šíření nových teorií a myšlenek hlavně 
mezi nevědecké publikum. Podle Tomáše Fassatiho profesor 
Šmok napsal velmi mnoho populárních článků, což může pů-
sobit jako triviální práce, ale ve skutečnosti je zprostředkování 
umění fotografie širokým vrstvám velice potřebnou a náročnou 
prací, které je zapotřebí se věnovat soustavně, jinak by u běž-
ných diváků a autorů nedocházelo k vývoji k vyšším hodnotám.

Tomáš Fassati v rámci tohoto projektu vydal některé Šmokovy 
teoretické práce 15  prof. Šmoka a následně zredigoval a vydal jeho 
sebrané spisy 16 . K nim napsal spolu s Vladimírem Birgusem také 
úvodní text. Sebrané spisy jsou rozděleny na 4 části: Teorie sdě-
lování, Teorie fotokinematografie, Teorie televize a Dodatky. 
Součástí tohoto projektu bylo také vydání dvd „Vzpomínka na 
profesora Jána Šmoka“.

Na tento projekt navázal projekt další, v němž seMuzeum 
umění a designu v Benešově ujalo zaštítit iniciativu některých 
absolventů FAMU pracovat ne sběru materiálu, který by v bu-
doucnu posloužil k vydání reprezentační monografie u příle-
žitosti výročí školy. V rámci výzkumných plánů muzea tak byl 
vytvořen doplňkový program dokumentace historie FAMU. Jde 
totiž o školu, která v poválečných letech byla ve středu dění 
všeho důležitého, co se v české fotografii odehrávalo.

Cílem výzkumného programu nebylo sepsání komplexních 
dějin FAMU, ale pouze aktivní shromažďování dokumentace 
pro takové budoucí zpracování. Je nezbytné zachovat maximum 
15 Šmok, Ján: Teorie umění a obsahové jednání člověka. Mezinárodní institut informač-
ního designu a Galerie výtvarného umění, Benešov 1994.Šmok, Ján: Teorie obsahového 
sdělování, Mezinárodní institut informačního designu a Galerie výtvarného umění, Be-
nešov 1994.
Šmok, Ján: Teorie kinematografického obrazu, Mezinárodní institut informačního designu 
a Galerie výtvarného umění, Benešov 1994.
Šmok, Ján: The human… Mezinárodní institut informačního designu a Galerie výtvar-
ného umění, Benešov 1994.
Šmok, Ján: Kritiky a eseje, Mezinárodní institut informačního designu a Galerie výtvar-
ného umění, Benešov 1994.
16 Šmok, Ján: Souborné vydání teoretických spisů Jána Šmoka, vl. n. Tomáše Fassatiho, 
Benešov 1994.

vzpomínek dosud žijících pamětníků začátků školy a zmapovat 
jejich činnost. Nově vzniklý archiv má sloužit k přípravě předná-
šek o historii české fotografie a je k dispozici historikům a bada-
telům zaměřujícím se na dějiny FAMU. Pro ně jsou také redigo-
vány výběry textů a obrazového materiálu, které jsou ve formě 
sešitů vydávány pro interní potřeby v počtu několika kusů pod 
názvem „Dokumentační sešity historie FAMU“.

Již vydaný první sešit obsahuje text prof. Ludvíka Barana a fo-
tografie z jeho archivu spolu se souborem fotografií z archivu 
prof. Jána Šmoka. K vydání jsou již připraveny sešity další, a to 
Vzpomínky Ilji Bojanovského (Sešit 2), Miroslav Němeček a To-
máš Fassati: Životopis Jána Šmoka (Sešit 3), Výňatky ze vzpomí-
nek osobností na FAMU (O. Vávra, M. Forman, J. Menzel, J. Špáta 
ad.) (Sešit 4) a Pavel Dias: O historii studia fotografie na FAMU 
(Sešit 5). Předběžně jsou plánovány vzpomínky Evy Zaoralové, 
Jaroslava Rajzíka, Vladimíra Birguse, Miroslava Vojtěchovského, 
Vlasty Šmokové a dalších.

144. Vztah Karla Schwarzenberga 
k umění je všeobecně známý. 
Do muzea jej pozval starosta 
Ing. Chromý.
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5. Závěrem: 
 člověk, který spojuje lidi a obory

Je charakteristická snahou o harmonické propojování částí celku. 
Lidí i profesí. Již v pražském DIA -FILMU se Tomáš Fassati sna-
žil propojit tvůrce různých oborů – filmaře, výtvarníky a diva-
delníky. Galerie F pak vytvářela prostor pro komunikaci foto-
grafů, filmařů a designérů s architekty a výtvarníky klasických 
oborů. Bylo pro ni charakteristické setkávání české a slovenské 
kultury a současně oficiální i disidentské scény. Pro benešovské 
muzeum umění je příznačný kontakt vědy a umění. V poradních 
orgánech institucí, které Tomáš Fassati vedl, nikdy vedle teore-
tiků umění nechyběli sociologové a psychologové, většinou pak 
ani odborníci z oblasti přírodních věd.

Není divu, že si při zájmu o celistvost Tomáš Fassati vybral 
disciplíny, které k ní přirozeně směřují – ergonomii, psycho-
logii a umění.

Spojování částí v celku většinou znamená také jejich vyvažo-
vání. Pro práci Tomáše Fassatiho je charakteristické kladení větší 
váhy na části v celku neprávem zanedbávané. Příkladem může 
být intenzívní podpora sociální reklamy proti zhoubné záplavě 
reklamy komerční nebo poukazování na nedostatečnou funkč-
nost a ergonomii u mnoha produktů stylově špičkového designu.

Fassatiho schopnost spojovat lidi a obory však není populis-
ticky nekritická. K problematickým jevům i lidem je otevřeně 
kritický i za cenu nevýhod, které to přináší.

Tomáše Fassatiho by asi bylo nejvhodnější charakterizovat 
jako renesančního myslitele, který umí vnášet do praktického 
života komplexní vyvážení kvalit, což je v epoše vysokých pro-
fesních specializací přes všechny snahy o holistické pojetí od-
borné činnosti stále velkou vzácností.

Vědeckou práci Tomáše Fassatiho si netroufám hodnotit. To musí odborníci jednotli‑
vých oborů, ve kterých působil. Již existující vyjádření teoretiků vizuální komunikace 
i ergonomů nezní špatně. Pokud si však společenské vědy namísto neharmonického 
kopírování hodnotících kritérií přírodních věd začnou postupně více vážit aplikace 
kvalitních poznatků v praxi, jistě bude Fassatiho práce vysoce ceněna.
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6. Několik otázek Jak by se dala nejlépe vyjádřit podstata vašeho muzejního hesla 
„Umění pro život“?

Tomáš Fassati (dále jen TF): Je to opak známého „Umění pro 
umění“. Samozřejmě, že většina umění nějakým způsobem sou‑
visí s běžným životem, ale při tradiční práci s uměním v mu‑
zeích je stále větší pozornost věnována specifické umělecké pro‑
blematice tvorby, než jejímu vztahu k běžnému životu. Není to 
zavrženíhodný přístup a je také velmi atraktivní. Je ale třeba, 
aby vedle něj existoval v dostatečné míře přístup, který si bude 
mnohem více všímat vztahů tvorby k životu. Příkladnou čin‑
nost v tomto směru vyvíjí centrum DOX, o kterém se někdy 
zjednodušeně říká, že se zabývá politickým uměním. To je sa‑
mozřejmě zkreslený názor. Výstižnější je říci, že DOX je velmi 
zajímavou sociologickou laboratoří umění.

Je vhodné po této stránce srovnávat DOX s Muzeem umění 
a designu Benešov?

TF: My DOX především obdivujeme, protože dokáže mnohé lépe. 
V Benešově vytváříme protiváhu trendu „Umění pro umění“ 
zhruba od poloviny 90. let, kdy DOX ještě neexistoval a užíváme 
ve vzdělávacím procesu umění nejen v rovině „umění a společ‑
nost“, ale také v rovině „umění a příroda“ stejně jako „umění 
a duchovní rozměr člověka“.

Téma „umění a příroda“ je poměrně snadno představitelné, ale 
jak pracujete s uměním ve vztahu k duchovnímu rozměru člo-
věka?

TF: Slovo „duchovní“ je třeba užívat pozorně. Někdy bývá apli‑
kováno hodně obecně a pak se říká, že veškeré kvalitní umění 
má nějaký duchovní rozměr. Je tím často myšlen jakýkoliv hlubší 
rozměr. A tady je jistě nesmyslné stanovovat nějaké přesné hra‑
nice. Ale na druhé straně je dobré rozlišovat. Do našeho zájmu 
o duchovní rozměr umění a člověka nepatří ani tak např. „hlu‑
boké city milenců“, ale spíše hloubky související s onou známou 
formulací „co člověka přesahuje“. To přesahování z hlediska 
lidského vjemu můžeme charakterizovat jako přesah někam 
mimo naše běžné vnímání, tak jako přesah do hloubky našeho 
vědomí.

Ve vzdělávacích programech v tomto směru pracujete zajímavě 
s různými typy lidské inteligence.

TF: Teorie vícečetné inteligence sice nepředstavuje v psycho‑
logickém výzkumu žádnou novinku, ale v pohodlném českém 
prostředí se šíří velmi pomalu. Veřejnost sice už vzala na vědomí, 
že vedle IQ existuje také mnohdy důležitější emoční inteligence, 
ale IQ je stále upřednostňováno při hodnocení schopností člo‑
věka. Nejdůležitější je ale správně uchopit vztahy mezi jednotli‑
vými typy inteligence, které existují v určité hierarchii nároč‑
nosti. U IQ jde o nejjednodušší typy systémových operací, u EQ 
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o náročnější, ke kterým se řadí i přírodovědná inteligence. Nej‑
náročnější operace pak mozek provádí s tzv. hodnotovými sys‑
témy, které bývají zjednodušeně nazývány duchovní. Funkční 
hodnotová inteligence je zárukou hodnotného užití inteligencí 
nižšího typu – EQ a IQ. A to je téma, které je v „umění pro život“ 
velmi důležité.

Dá se to srovnat se spirituální tématikou vzdělávání?

TF: Do vzdělávání bývá spirituální tématika zařazena větši‑
nou prostřednictvím výuky náboženství. V muzeích umění 
pak často probíhají vzdělávací aktivity spojené s křesťanským, 
židovským nebo buddhistickým uměním. Ty se ovšem velmi 
nesnadno daří propojovat do praxe dnešního člověka. Ten žije 
s pocitem, že věda spolehlivě zpochybnila všechny nábožen‑
ské poznatky a psychologii užívá jen jako praktickou pomůcku 
mnoha profesí nebo lékařskou harmonizační léčebnou me‑
todu. Psychologie vnímání přitom velmi přesvědčivě popisuje 
principy, kterými člověk vnímá to, co jej přesahuje smyslově 
a tím pádem i v rovině praktického myšlení. Tyto jevy mohou 
být seriózními předměty přírodovědných úvah i filosofických 
konstrukcí. Kvalitní vnímání člověka je však komplexní a ob‑
sahuje většinou také dostatečně motivační emoční složku. Ta 
na počátku lidské epochy přirozeně převažovala, věda emoce 
tehdy ještě nevyvažovala. Proto si lidé vytvořili emoční vztah 
k tomu, co je přesahuje a z lidských důvodů, které opět velmi 
názorně popisuje psychologie, si představy personifikovali do 
podoby různých bohů a bohyň. Není chyba, když takové před‑
stavy přežívají u některých lidí dodnes, neboť pro ně mohou být 
velmi funkční, ale je chyba je brát jako jedinou, nebo dnešek 
nejlépe reprezentující formu reprezentace lidského přesahu.

Jaká by dnes měla být?

TF: Pro dnešek se více hodí mimosmyslová představa, kterou 
dobře popisují mnohdy už hodně staré, historické texty zabýva‑
jící se kontemplací. Nabízejí adekvátnější, ale pro někoho hůře 
vnímatelné abstraktnější formy. Pokud ale někdo pro ně nemá 
vyvinut smysl, není chyba, když se drží tradičnějších personi‑
fikovaných představ. Je to velmi lidské a v žádném případě ne 
zaostalé. Rozhodně je spíše mentálně zaostalý člověk, který ne‑
vnímá to, co lidství přesahuje a nemá k tomu přiměřený emoční 
vztah (úctu, lásku…), než stará babička představující si s láskou 
Boha jako moudrého starce.

Teologové ale varují, že Boha nelze vymezit omezenou definicí 
psychických představ člověka.

TF: To je důležité upozornění. Psychologii je třeba využít jako 
jeden z oborů vědění, zabývající se lidským vnímáním. Tak mů‑
žeme popsat všechny způsoby, jak člověk vnímá to, co jej pře‑
sahuje. Pokud se tím ale budeme chtít zabývat nezávisle na lid‑
ském vnímání, máme k dispozici jiné přístupy. Vždy je ale třeba 

si uvědomit, že zcela nezávisle na lidském vnímání člověk nic 
řešit nemůže, protože je na tomto vnímání velmi závislý. O tom 
není problém si přečíst v literatuře.

Jaké přístup tedy máme k dispozici?

TF: Vědu, která se zabývá informacemi. Ty se šíří, ukládají a kó‑
dují různými způsoby a ne všechny máme dostatečně dnes už 
prozkoumány. Idea starých mudrců, že „na počátku bylo slovo“, 
je velmi aktuální. Slovo je informace a to může představovat 
program, podle kterého se řídí vývoj. I to je velmi lidská před‑
stava, neboť člověk takto funguje. Nejprve si vymyslí, co bude 
dělat a pak tento program realizuje. V tomto místě je zase velmi 
aktuální historická idea, že člověk je stvořen k boží podobě.

Ale ve velmi nedokonalé formě.

TF: Podle mého názoru mají pravdu ti vědci, kteří říkají, že 
nejvyšší „vesmírná“ inteligence člověka nestvořila jako hotový 
produkt, ale že jej stále průběžně tvoří. Darwinismu by se pak 
mohlo líbit, že nejvyší, tedy hodnotová inteligence lidského 
mozku se musí formovat velmi postupně v dlouholeté interakci 
s lidským i přírodním prostředím. Jde evidentně o nejnáročnější 
typ softwaru, jehož umělou realizaci pomocí computerů vědci 
zatím vůbec pro složitost a emoční vazby ani nepředpokládají. 
Zároveň je tento „kreativní evolucionismus“ nejlepší, resp. je‑
dinou přijatelnou odpovědí na symbolickou otázku, „Jak mohl 
Bůh stvořit takové zlo na Zemi“. Zlo je dlouhodobě nezbytné 
k formování pevného kvalitního hodnotového systému ve vě‑
domí člověka.

Je to všechno ale hodně dlouhodobé.

TF: I časové měřítko je něčím, co může značně přesahovat 
schopnost vnímání člověka. Na jednu stranu připouštíme, jak 
pomalu se lidský organismus mění, že ještě dnes jsme závislí 
na dávno neexistujících sociálních a přírodních podmínkách, 
které jej formovaly před desítkami tisíc let, na druhou stranu 
nejsme moc ochotni připouštět délku budoucího vývoje. Velmi 
přesvědčivé ale může být zjištění, že průměrná hodnota IQ bě‑
hem 20. století, kdy je měřena, prokazatelně stoupla.

Vývojem lidského organismu se v muzeu zabýváte i při práci 
s užitým uměním.

TF: Design a architektura fungují v přímé interakci s lidským 
tělem. Máme  ‑li poznávat jejich komplexní kvalitu, musíme znát 
potřeby našeho organismu. Proto je užitečné studovat a záro‑
veň vyučovat vzájemně se ovlivňující kvality člověka, designu 
i architektury. O člověku se toho tvůrci velmi málo učí a tak 
není divu, že tolik produktů potřebám těla nevyhovuje. Muzea 
jsou tady ale spíše pro vzdělávání konzumentů tvorby než je‑
jích autorů. Náročnost spotřebitelů je ale v tržním mechanismu 
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rozhodující. Pokud kupující nerozezná ergonomické kvality 
designu a architektury, tvůrce a hlavně výrobce se je nebude 
namáhat vytvářet. Místo nich nastoupí klasická klamavá re‑
klama, která neznalého zákazníka přesvědčí, že výrobek, který 
si kupuje, je pro jeho tělo zcela vyhovující.

V takovém úhlu se jeví poslání muzeí umění velmi přesvědčivě.

TF: K tomu ještě přistupuje další úkol. Oprávněně se v kom‑
plikovanější soudobé společnosti poukazuje na potřebu vyš‑
šího typu gramotnosti, která se u verbální formy nazývá „čte‑
nářská“. Umožňuje vnímat náročnější obsahy, než jen primární 
a zásadně tak ovlivňuje myšlenkovou úroveň populace. Ve vizu‑
ální rovině užívá náročnější typ gramotnosti umění. Oba typy 
vyšší gramotnosti se při výuce optimálně podporují. Ve ško‑
lách se učí převážně jen jeden typ a tak muzea a domy umění 
vytvářejí nezbytný typ doplňku školní výchovy.

– — –
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7. Citace

   „Je tady dobře“. Práci Tomáše Fassatiho „Příčiny odchylek od ideálního stavu ko‑
herentního vědomí při sdělování“ považuji za pozoruhodnou ve 
dvou základních směrech. Za prvé autor překvapivě vyčerpávají‑
cím způsobem probírá jednotlivé možnosti odchylek mezi autor‑
ským záměrem a vnímaným výsledkem. Několikrát uvádí i takové 
vlivy, o kterých se v literatuře prakticky nehovoří (…). Práce je tedy 
svým způsobem objevná. Podobně objevně postupuje autor i při vý‑
kladu jednotlivých vlivů. Také zde uvádí mnohé postřehy vlastní, 
vesměs pozoruhodné, při jejichž vysvětlování používá často ori‑
ginální způsoby.

prof. J.Šmok, Akademie múzickým umění v Praze, září 1977

Vysoce si cením nadšení a schopnosti lidí organizujících pod ve‑
dením pana Tomáše Fassatiho program Galerie F, mj. i proto, že do‑
kázali překonat úzké vymezení stávajících institucí.

Ing. V. Vorobjov, kritik a publicista, Bratislava, 1983

Obdivuji, co všechno moudré a užitečné se dá vytvořit téměř z ni‑
čeho díky iniciativě a inteligenci.

JUDr. Martin Martinček, fotograf a Ester Šimerová, malířka, 
o Fassatiho Galerii F, 1984

Komplexnost působení a odborná fundovanost s jakou je práce 
v Galerii F rozvíjena, je i v celostátním kontextu mimořádná.

Dr. Tomáš Engel, Ministerstvo kultury ČR, 
v obhajobě proti politickým útokům na Galerii F, 1985

Kdyby Tomáš Fassati sepsal koncepci Galerie F a odešel do New 
Yorku, tak jej tam vezmou „všema deseti.“

PhDr. Jan Kříž, Národní galerie v Praze, 
(po politické likvidaci Galerie F), 1985

Zdá se, že je Fassati dobrý především do těžkého terénu, jakým 
jsou pro kvalitní umění malá česká a slovenská města. Umí velmi 
dobře vycítit potřeby daných skupin společnosti a prosadit kvalitu 
tam, kde by to všichni dopředu vzdali.

Odposlechnuto na vernisáži výstavy k výročí Galerie F

Člověk, který se věnuje prosazování kvalitního moderního a současného umění a jeho 
vazbě na hodnoty běžného života mimo velká kulturní centra v zemi, jejíž společnost 
je handicapována čtyřiceti lety vlády omezeného a omezujícího proletářského režimu, 
se vedle uznání musí nezbytně setkávat také s nepochopením, které se snaží všemi 
způsoby jeho práci zpochybnit. Proto je velmi důležité umět podtrhnout všechny po‑
zitivní odezvy.

Antonín Dufek, návštěvní kniha Galérie F 
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Skromnost by se dala hledat spíše ve všem ostatním, co Tomáš 
Fassati dělá, i když to někdy na první pohled tak nevypadá. Je to po‑
dobné jako s jeho na povrch tvrdou slupkou. Musí se mu, podobně 
jako na prvé ochutnání trpkému vínu, přijít na chuť. Vycítit, že má 
přeci jen jižní původ.

Jan Vondra v katalogu výstavy „Osoby a osobnosti“, Banská Bystrica 1985

Za dobu mého působení na katedře byl Tomáš Fassati vlastně je‑
diným absolventem, který se na teorii jednoznačně a výrazně ori‑
entoval a v této orientaci pokračoval potom i po vstupu do praxe, 
jak to dokazuje řada publikovaných prací i dalších aktivit.

prof. J. Šmok, Akademie múzických umění Praha, prosinec 1987

V době, která klade náročné požadavky na vysokou profesní spe‑
cializaci, rádi obdivujeme univerzalitu renesančních osobností. 
(…) Jednou z možností je kombinace teoretické a praktické práce 
v umění s činností didaktickou, organizátorskou i čistě řemeslnou, 
která je charakteristická pro Tomáše Fassatiho. Nezasvěcení by se 
mohli domnívat, že k ní byl přinucen nevyhnutelností, vycházející 
z provozu Galerie F, kterou založil a vedl. Ve skutečnosti se však už 
ve školních letech prozradila jeho univerzalita stejným zájmem 
o biologii i fyziku, lehkou atletiku, judo i jogu, kreslení, fotografo‑
vání, filmování, redigování studentských časopisů i vlastní literární 
pokusy, živou organizační aktivitu i tiché přemýšlení. (…) Je roze‑
ným optimistou, v každodenním životě však zdravým skeptikem.  
Nadšení pro tvůrčí myšlení a obětavou práci z něho vyzařuje do ši‑
rokého okolí. V jeho bezprostřední blízkosti vzniká vždy jiskřivé 
ovzduší plné fantazie, entuziazmu i citlivé symbiózy náročnosti 
a kritičnosti s tolerancí.

Jan Vondra v katalogu výstavy, Banská Bystrica 1988

O výjimečném postavení banskobystrické Galerie F v kontextu 
československého dění není pochyb. Hlavním autorem koncepce 
a spoluzakladatelem (s L. Redlingerem a B. Peciarem) byl Tomáš 
Fassati. V letech 1980—1986 zde realizoval více než 150 výstav. (…) 
Potřeba Galerie F v národní kultuře byla evidentní a do dnešních 
dnů se ji nepodařilo ničím nahradit.

PhDr. Václav Macek, Slovenská nár. galerie,  
v článku pro Nové slovo č. 51/1989, Bratislava

Galerie F pod vedením svého zakladatele připravila v 80. letech 
řadu pozoruhodných expozic. V oblasti fotografického umění vě‑
novala pozornost nejen autorům, ale také tvůrčím, společenským, 
vývojovým a realizačním problémům oboru.

PhDr. L. Hlaváč v knize „Dějiny slovenské fotografie“, Bratislava 1989

S blížícím se dobudováním a otevřením Galerie 4, bylo najednou 
vidět, o jak velké prostory se jedná. Hrozilo, že místo první výstavy 
bude zpřístupněno něco docela jiného – kdosi chtěl dokonce prosa‑
dit masnu! Ale nebezpečnější se zdály tlaky ideologické povahy (šlo 
o rok 1985, pozn. red.), jimž se dalo čelit zase jen ideologicky. Takže 
jsem sáhl po zásadách vypracovaných Tomášem Fassatim. 

Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 v Chebu 
ve vzpomínkách na zakládání galerie, 1996

Právě Tomáš Fassati, zakladatel a ředitel Galerie F, poskytl své 
zkušenosti z výstavní činnosti mimo zemská centra k volnému vy‑
užití v Chebu. Na daném základě formuloval Zbyněk Illek ustavující 
body programu, které se staly vývěsním štítem Galerie 4.

Mgr. Josef Moucha v knize „Příběh Galerie 4“, Cheb, 1996

Sociologická studie „Současný životní styl českého venkova“  
Tomáše Fassatiho přináší kritický pohled na některé přetrváva‑
jící mýty o kvalitě života na venkově a úrovní přesahuje standard 
prací podobného typu. Na otázky přesně vystihující rozporný pří‑
stup k lidové kultuře v její současné podobě odpovídá kvalifikova‑
nými úvahami nepostrádajícími zaujetí a nadhled.

PhDr. Jitka Havlová, CSc., Univerzita Karlova Praha, únor 1999

Je nesporné, že Tomáš Fassati pracuje v městské kultuře (Bene‑
šova) dobře, pilně a iniciativně.

PhDr. Erich Renner, Gymnázium Benešov (Týdeník Jiskra, 4. ledna 2001)

Tomáš Fassati byl v letech 1980—1986 agilním ředitelem jím za‑
ložené Galerie F v Banské Bystrici. Inicioval dvě dokumentaris‑
tická sympozia, vydával cyklostylem rozmnožovaný celostátní  

„Informační servis“, který šíří záběru předčil přehledy v časopisech, 
uspořádal konferenci kritiků „Recenzia 81“ nebo například také 
sympozium teoretiků „Fotografie a divák“ v Domě umění města Brna, 
ustavil při galerii odbornou radu a po konzultacích s jedním z jejích 
členů, sociologem Ivanem Majerem se od roku 1981, pokud vím jako 
jediný, pokoušel zkoumat odezvy publika na konkrétní umělecká 
díla.

Mgr. Josef Moucha v knize „Alternativní kultura 
– příběh české společnosti 1945—89“, Praha, 2001

Pan Fassati? Je to muž ve správné chvíli, ve správné době na správ‑
ném místě.

Jedna z pracovnic Muzea umění v Benešově, prosinec 2001

Nikdy tady v Benešově nebylo tolik dobrých výtvarných akcí, 
jako nyní, když jste založili muzeum umění.

Paní Alena Wernerová, benešovská malířka na vernisáži výstavy 
„Design v dopravě“, leden 2002

Koncepcia Galérie F (organizačná, rámcová, výstavná) a koncepcie 
Domov fotografie, ktoré vznikajú v Európe o 10 až 20 rokov neskôr 
(napr. Dom fotografie v Bratislave, Prahe, Paríži, Budapešti, Moskve, 
Poprade) majú až zarážajúcu podobnosť. Galéria F v istom zmysle 
predbehla svoju dobu, bola akýmsi prototypom tohto typu kultúrnej 
inštitúcie, a to v celoeurópskom kontexte. Bolo by zaujímave zistiť,  
či sa zakladatelia neskôršich projektov (napríklad Lucia Benická s Do‑
mom fotografie v Poprade alebo Václav Macek so Stredoeurópskym  
domom fotografie v Bratislave) mohli u Fassatiho inspirovať.

Branislav Štěpánek, Slezská univerzita Opava, 2012
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Záslužnost Fassatiho učebnice je i v tom, že do prostředí grafic‑
kých designérů i historiků umění zabývajících se tímto oborem při‑
náší zde velmi opomíjenou a při tom nezbytnou psychologii vní‑
mání. Je to průkopnický a současně nevděčný přístup. Designéři 
a jejich teoretici se budou psychologickým znalostem zřejmě ještě 
dlouho bránit, neboť vyžadují systematické přírodovědné myšlení, 
které je humanitním oborům poněkud cizí.

prof. Mgr. J. Šmok, teoretik vizuální komunikace, pedagog FAMU, 
zakládající člen Českého institutu informačního designu

Celek Učebnice vizuální komunikace je impozantní. Její obsah je 
vyrovnaný, bez slabých míst.

Dipl. Ing. P. Simlinger, ředitel International Institute for Information 
Design, Wien

Učebnice praktické vizuální komunikace svým komplexním, sys‑
tematickým a didakticky funkčním zpracováním užitečně zaplňuje 
mezeru v naučné literatuře nejen naší, ale i světové.

doc. akad. arch. J. Kadlec, dlouholetý pedagog VŠUP  
a pracovník Institutu průmyslového designu

Text učebnice velmi komplexně popisuje většinu aspektů potřeb‑
ných k pochopení principů globální vizuální komunikace a jejich 
zvládnutí v praxi. K nim patří i problematika barevného a tvaro‑
vého kódování. K tomuto tématu odborná literatura ve světě téměř 
chybí, přesto, že jde o mnohé kódy již delší dobu obsažené v me‑
zinárodních normách ISO. Učebnice tak rozráží začarovaný kruh, 
jehož vinou jsou funkční normy odborné i laické veřejnosti téměř  
neznámé.

prof. akad. mal. Karel Míšek PhD., Univerzita J. E. Purkyně  
v Ústí nad Labem, předseda Asociace užité grafiky

Přínos práce Tomáše Fassatiho (nejen na této učebnici) vidím 
právě v tom, že se snaží velmi systematicky lidem základní pravi‑
dla jevů vizuální komunikace objasňovat. Už jako žák prof. Zdeňka 
Kováře na zlínské VŠUP jsem si v 70. létech uvědomoval totální ab‑
senci informací ze světa vizuální komunikací v tehdejším Česko‑
slovensku. Po více než desetileté zkušenosti z pedagogické práce 
v oboru grafického designu mohu konstatovat, že právě takováto 
učebnice je komplexně nabízí, a je proto velkým přínosem pro vý‑
uku. Publikace obsahuje ohromující souhrn pokud možno „vizuali‑
zovaných“ informací a je jakýmsi slabikářem vizuální komunikace, 
zejména pro mladší populaci.

Dr. akad. soch. Rostislav Illík, Fakulta multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Autor Učebnice globální vizuální komunikace Tomáš Fassati 
je v oboru vizuální komunikace nesmírně vzdělaným specialis‑
tou – teoretikem, zakladatelem vědeckého sdružení Český institut  
informačního designu, který je pobočkou International Institute 
for Information Design. Učebnice je velmi užitečnou publikací nejen 
pro grafické designéry, ale také pro laiky užívající v běžném životě 

vizuální komunikaci a mezi nimi zejména pro zadavatele a provo‑
zovatele systémů vizuální komunikace včetně různých úřadů, kteří 
jsou odpovědni za profesionální koordinaci veřejných informací.

doc. MgA. Pavel Noga PhD., Ostravská univerzita

Předložená habilitační práce Hledání inteligentního designu 
a architektury má vysokou odbornou úroveň, bohatou obrazovou 
přílohu a velmi kvalitní zpracování. Nutno také ocenit jak auto‑
rovo nadšení a zápal pro řešenou problematiku, tak i jeho široké 
a komplexní pedagogicko–výzkumné znalosti i popularizační pů‑
sobení. Zpracovávaná problematika je vysoce aktuální a nepostra‑
datelná pro komplexní výuku na VŠ UMPRUM. Mgr. T. Fassati zde  
prokázuje vysokou vědeckou erudici a schopnost využít teoretické 
poznatky v pedagogické praxi.

prof. Ing. Lubor Chundela, CSc., ČVUT Praha, 2015
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8. Přehled prací Tomáše Fassatiho Výběr z rozsáhlejších teoretických prací

Příčiny odchylek od ideálního stavu vědomí při vnímání vizu-
ální tvorby. FAMU [rukopis], Praha 1977.

Model specializované galerie. Galéria F [rukopis], Banská Bys-
trica 1980.

Hodnocení fotografie. Galéria F, Banská Bystrica 1988.
Galerie – místo pro člověka. Galéria F, Banská Bystrica 1989.
Hovory o živé fotografii. Slezská univerzita v Opavě, Opava 1989.
První český slovník zrakového mimosmyslového sdělování: více 

než 2500 symbolů a znaků z většiny oblastí lidské činnosti 
s malou učebnicí pro mládež i dospělé, Praha 1994.

Manuál pro počítačovou dokumentaci sbírek: obecné schéma mu-
zejní dokumentace: struktura a terminologie informací o vý-
tvarném umění s přihlédnutím k doporučení ICOM/CIDOC  
a systému DEMUS. Asociace českých a moravskoslezských 
galerií, Praha 1997

Didaktické expozice muzeí umění, Praha, 1998
Slovník vizuální komunikace: 3000 symbolů a znaků ze všech 

běžně dostupných oblastí lidské činnosti s učebnicí pro školní 
výuku i užití v běžné praxi: gramotnost, epochy, vizuální ko-
munikace. Institut informačního designu a Galerie výtvar-
ného umění Benešov u Prahy, Benešov 1997.

Šipky z obklíčení: neverbální komunikace v ekologii. Galerie 
výtvarného umění, Benešov 1997.

Malá učebnice vizuální komunikace. In: Aktualizovaný typo-
grafický manuál. Beran, V. a kol. Kafka design, Praha 1999.

Současný životní styl českého venkova a lidové užité umění (90. léta  
20. století). Muzeum umění Benešov, Benešov 1999.

Učebnice praktické vizuální komunikace: učebnice druhé gra-
motnosti. Muzeum umění Benešov, Benešov 1999.

Interaktivní didaktické expozice v muzeích umění. Muzeum 
umění Benešov, Benešov 2001.

Z Benešova za stavbami 20. století v souladu s krajinou vnější 
a vnitřní (průvodce světem architektury 20. století Benešovska).  
Muzeum umění a designu, Benešov 2007.

Practical visual communication, Benešov, 2010 (anglická verze 
výše uvede. publikace pro International Institute for Infor-
mation Design)

Elita (ateistického) národa, Benešov, 2010
Česká republika – moderní architektura, Zlatý řez, Praha, 2014 

(Kolektiv autorů, Fassati – Benešovsko)
Hledání inteligentního designu (prac. vydání obraz. katalogu 

sbírky designu MUD Benešov), Benešov, 2013

Články, studie

O barevné kombinaci v tvorbě oděvu, Praha, 1975, rkp. (použito 
pro populární články v módních magazínech)

Čs. Kalendářová produkce 1980—1982 (In: Typografia, Praha, 1982)
Fotografové magazínu National Geographic na Slovensku (In: 

Výtvarnictvo, fotografia, film, Bratislava, 1985)
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Muzeum moderního umění v New Yorku (In: Výtvarnictvo, fo-
tografia, film, Bratislava, 1986)

Trendy současné slovenské fotografie (In: Revue fotografie, 
Praha, 1986)

Mezinárodní středisko fotografie v New Yorku a Cornel Capa 
(In: Galéria IV, Banská Bystrica, 1987)

Slovenská teorie fotografie: První generace (In: Galéria IV, Ban-
ská Bystrica, 1987)

Sbírky a archivy fotografie na Slovensku (In: Galéria IV, Ban-
ská Bystrica, 1987)

Malý slovník teorie umění, Banská Bystrica, 1987, rkp.
Teorie obsahového jednání a architektura, Banská Bystrica, 1987, rkp.
Volná a užitá tvorba – jiné pojetí obsahu, Banská Bystrica, 1987, 

rkp.
Kategorie výtvarného umění, Banská Bystrica, 1987, rkp.
Systémová tvorba obrazové řeči piktogramů, Banská Bystrica, 

1988, rkp.
Fotografie a obsahové jednání člověka (In: Co je fotografie, Praha, 

1989)
Grafické značení kvalit životního prostředí (In: Architektura 

ČSR, Praha, 1989)
Grafická komunikace v ekologii (In: Veronica, Brno, 1990)

V letech 1990—2009 Tomáš Fassati publikoval několik desítek 
odborných i populárních článků v periodikách:

Angelma, Artsystem, Ateliér, Benešovský kalendář, Bulletin 
Institutu informačního designu, Bulletin DC ČR, Font, Ga-
lerijní listy, Listy o fotografii, Muzeum umění Benešov, Mu-
zeum, umění a společnost, Státní správa, Strategie, Týdeník 
Jiskra, Typografia, Votické noviny.

Výběr některých z nich:
Výuka teorie – problém (In: Listy o fotografii č. 2, Slezská uni-

verzita, Opava, 1996)
Grafický design Karla Míška, tvorba a doba, bulletin výstavy, 

Benešov, 1997
Jak slouží svému účelu grafický design v ČR? (In: Muzeum, umění 

a společnost 2001, s. 44, Benešov, 2001)
První stálá expozice české a slovenské fotografie u nás (In: Ate-

liér č. 2/2001, Praha, 2001)
Nejhorší obal začátku tisíciletí (In: Muzeum, umění a společnost 

2001, s. 50, Benešov, 2001)
Vizuální informační a orientační systémy v obcích (In: Veřejná 

správa č. 5/2002, Praha, 2002)
Vizuální gramotnost (In: Typo č. 3, Praha, 2003)
Sbírka kresby, Muzeum umění Benešov (In: Kresba, kresba…, 

Praha, 2004)
Co není fotografie a co není digitální fotografie (In: Atelier 

6/2006, s. 2, Praha, 2006)
Za historií katedry fotografie FAMU (In: Atelier 1/2006, s. 2, 

Praha, 2006)

Sbírka grafiky, Muzeum umění Benešov (In: Soustředěný po-
hled, Praha, 2007)

Vladimír Cidlinský (In: Středočeské ateliéry, Rakovník, 2008)
Nový pohled na ergonomii (In: Living č. 4/2008, s. 108–112, Praha, 

2008)
Design je více než jen estetika (In: Atelier č. 3/2009, s. 2, Praha, 

2009)
Stereotypy a klišé současné kultury (In: A2 č. 4/2010, Praha, 2010)
Barevné světlo jako informace a desinformace (In: Technika 

osvětlování XXV, sb. konference, Plzeň, 2012)
Jak hospodaří muzea umění (In: Věstník AMG č. 5, Praha 2014)
Inteligentní je více než chytrý (In: Zlatý řez č. 37, Praha 2014)
Hledání inteligentního designu. Sbírka designu MUD BN (In: 

Ateliér č. 18, 2015)
Klimatizace spíše škodí, než pomáhá. Ergonomie termoregulace 

(In: Jiskra č. 18, Benešov 2015)
Muzea umění v síti sociálních vztahů. Chrámy umění a misijní 

stanice (In: Ateliér č. 25–26, 2015)
Muzea designu v digitální době – vzdělávací laboratoře škol 

i praktického života (In: Zpravodaj města Benešov č. 10, 2015)
Muzea designu v digitální době (In: ArtAlk, 28. 12. 2015)
Studenti UMPRUM navrhují tramvaje pro Prahu (In: ArtAlk, 

29. 2. 2016)

Sborník sympozia ergonomie designu a architektury hromadné 
dopravy I. a II., Praha, Benešov, 2011 a 2013:

Z historie komfortu létání
Vývoj komfortu pražských tramvají
Komfort českých vlaků a autobusů
Obecné předpoklady komfortu
Komfort zastávek a stanic hromadné dopravy
Vizuální komunikace v hromadné dopravě
Výuka ergonomie na VŠUP
Laboratoř barev a tvarů

Další referáty ze symposií byly publikovány ve sbornících 
(viz sympozia).

Redakce knih a teoretických sborníků

Společensky zaujatá fotografie I. a II., Banská Bystrica, 1981, 1982
Specifikum fotografie, Banská Bystrica, 1983
Umění vystavovat fotografii, Banská Bystrica – Brno, 1984
Fotografie, vizuální umění a divák I. a II., Banská Bystrica – Brno,  

1985, 1989
Čítanka IVF, Banská Bystrica, 1986
Informační servis (periodický sborník), Banská Bystrica, 

1982—1985
Galerie (periodický sborník), Banská Bystrica, 1984—1987
Angelma I. – VI. (periodický sborník), Benešov, 1990—1992
Artsystém I. – IV., (periodický sborník), Benešov, 1990—1992
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Bartůšek, Václav: Piaristé, tradice benešovské vzdělanosti a kul-
tury, Benešov, 1993

Galerijní listy (ročenka), Benešov, 1991—1998
Listy o fotografii I., Opava, 1993
Šmok, Ján: Teoretické stati, Benešov, 1994
Bulletin Institutu informačního designu (ročenka), Benešov, 

1995—1998
Čítanka ergonomie, VŠUP Praha, 2006
Muzeum, umění a společnost (ročenka), Benešov, 1999—2010
Sešity historie FAMU 1–18, Benešov, 2005—2010
Ergonomie designu a architektury hromadné dopravy I., Praha, 

Benešov, 2011
Ergonomie designu a architektury hromadné dopravy II., Praha, 

Benešov, 2013
Česká ergonomie 2015, Česká ergonomická společnost, Praha, 

2015

Editor webů
Muzeum umění a designu Benešov, 1996—2015 

(http://www.muzeum -umeni -benesov.cz/cs/muzeum-umeni- 
benesov)

Svět českého grafického designu, 1998—2000
Jiná priorita (sociální reklama), 1999—2015 

(http://www.jina-priorita.cz)
Institut informačního designu, 1996—2015 

(http://www.muzeum-umeni -benesov.cz/iid/ 
a http://www.institut -informacniho -designu.cz)

Ergonomie, 2010—2015, 
(http://www.muzeum -umeni -benesov.cz/iid/ergonomie/co -je-
ergonomie.html)

Pedagogické působení

Dia -film, Praha 1969—1972
Studio 7, Praha, 1972—1975
Institut výtvarné fotografie Praha, 1984—1989
Slezská univerzita Opava, 1990—1994
Pražská fotografická škola, 1990—1994
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, 2002—dodnes
Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, 2006—2007
Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2008—2009
ČVUT Praha, Fakulta architektury, 2016—dodnes

Jednorázové přednášky (výběr)

Umění barvy, Banská Bystrica, 1983
Evropské galerie umění, Banská Bystrica, 1983
Magický svět fotografie, Banská Bystrica, 1984
Vývojové souvislosti umění, Banská Bystrica, 1984
Filosofie fotografie, Banská Bystrica, 1984
Life znamená život, Cheb, 1985

Emotivita tvaru, Banská Bystrica, 1985
Fotografie a výtvarné umění, Žilina, 1985
Vizualita charakteru, Banská Bystrica, 1986
Historie aktu, Banská Bystrica, 1986
Teorie sdělování a umění, Nitra, 1986
Teorie sdělování a umění, Praha, 1986
Praktická vizuální komunikace dnes, Banská Bystrica, 1987
Aktuální otázky teorie komunikace, EKK Praha, 1990
Muzea umění příštího tisíciletí, EKK Praha, 1991
Hodnotová problematika ve výtvarném umění, Benešov, 1994
Historie a současnost vizuální komunikace, Praha, 1994
Francouzská muzea umění, Benešov, 1996
Gramatika vizuální komunikace, Ústí nad Labem, 1998
Gramatika vizuální komunikace, FAVU Brno, 1998, 2002
Fotografie ve sbírce a expozici Muzea umění a designu Benešov, 

Galerie Rudolfinum, 2004
Gramatika vizuální komunikace, UTB Zlín, 2002, 2007
Modla digitalizace, Galerie NoD, Praha, 2007

Přednášky na sympoziích

K metodice společensky zaujaté fotografie, Sympozium Spole-
čensky zaujatá fotografie, Banská Bystrica, 1981

Společensky zaujatá fotografie a divák, Sympozium Společen-
sky zaujatá fotografie, Banská Bystrica, 1982

K organizační problematice a metodice současné čs. recenzní 
činnosti, Konference Recenze ’83, Banská Bystrica 1983

Prezentace profesionální a amatérské tvorby v galeriích střed-
ního Slovenska, Sympozium Umění vystavovat fotografii, 
Brno, 1985

Počítač to (sám) nevyřeší, Mezinárodní sympozium užité gra-
fiky, Brno, 1988

Teorie vizuální tvorby a hledisko diváka, Sympozium fotogra-
fie, vizuální umění a divák, Brno, 1989

Kinematografie, televize, video, fotografie a pohyb, Pražské se-
tkání teoretiků a historiků fotografie, Praha, 1989

Fotografie, kinematografie, televize – systém a terminologie 
z hlediska komunikace technických a tvůrčích pracovníků, 
Mezinárodní sympozium Interkamera, Praha, 1989

Vizuální komunikace a životní prostředí, Mezinárodní sympo-
zium Architektura a životní prostředí, Tatranská Lesná, 1989

Mezinárodní normalizace grafického značení pro veřejnost, kon-
ference International Standard Organization, Praha, 1990

Didaktické expozice v muzeích umění, Sympozium Didaktické 
metody v muzeích umění, Praha, 1993

Teorie sdělování a struktura výrazu uměleckého díla, Mezi-
národní sympozium o výrazu uměleckého díla, Nitra, 1996

Barevné a tvarové kódy v současné mezinárodní komunikaci, 
Mezináro.í sympozium grafického designu, Brno, 1988

Muzeum umění Benešov v kontextu městského organismu, Česko-
-francouzské kolokvium o vztahu muzeí umění k dnešní spo-
lečnosti, Francouzský institut / Národní galerie, Praha, 1999
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Vizuální komunikace v ekologii, Mezinárodní sympozium Praga 
natura 2000

Interaktivní didaktické expozice muzeí umění, Sympozium Mu-
zeum a změna, Asociace muzeí a galerií Praha, 2003

Metody výuky ergonomie na uměleckých školách, Vědecká spo-
lečnost pro ergonomii, Praha 2008

Ergonomie a stres v české hromadné dopravě, Vědecká společ-
nost pro ergonomii, Praha 2014

Muzea designu v digitální době, Kolokvium Rady galerií ČR, 
Roudnice nad Labem, říjen 2015

Skutečný a povrchní komfort ve veřejné dopravě, 
 Railways Interiors, mezinár. sympozium, Praha, říjen 2015

Účast na odborném výzkumu a sociologických 
průzkumech

Umění a divák, Galerie F, 1981—1985
Galerie a veřejnost, Galerie F, 1980—1989
Sbírky a archivy historické fotografie na středním Slovensku, 

Galerie F – Středoslovenské muzeum, 1983—1985
Současná slovenská živá fotografie, Galerie F, 1980—1985
Terminologie a struktura informačních systémů pro dokumen-

taci muzejních sbírek umění, Ústav pro informační systémy 
Praha, 1986—1990, Galerie výtvarného umění Benešov a Mo-
ravské zemské muzeum Brno, odd. informatiky, 1992—1996

Struktura oborového informačního systému pro fotografii,  
Galerie F, 1982—1985

Systém grafického značení kvalit životního prostředí a potravin,  
Galerie F – Univerzita Karlova, 1986—1988

Umění Benešovska, Galerie výtvarného umění Benešov – Muzeum  
umění Benešov, 1990—2002

Didaktické expozice pro výtvarné umění, Galerie výtvarného 
umění Benešov – Muzeum umění Benešov, 1990—2002

Soudobý životní styl a hmotná lidová kultura českého venkova, 
Galerie výtvarného umění Benešov – Muzeum umění Benešov,  
1990—2002

Praktická novodobá globální vizuální komunikace, Galerie F, 
Banská Bystrica, 1985—1989, Galerie výtvarného umění Be-
nešov – Muzeum umění Benešov a Institut informačního 
designu, 1990—2002

Vztah veřejnosti Benešovska k výtvarné kultuře, Galerie výtvar-
ného umění Benešov – Muzeum umění Benešov, 1990—2002

Osobnosti českého grafického designu 20. Století, Galerie výtvar-
ného umění Benešov – Muzeum umění Benešov, 1993—2002

Model optimálního systémového řešení orientace ve městě, 
Muzeum umění Benešov a Institut informačního designu,  
1996—1998

Kategorie výrazu v umění, Muzeum umění Benešov a Ústav umělecké  
komunikace Nitra, 1998—1999

Návrh rozšíření mezinárodní normy ISO 7001 – Symboly pro ve-
řejnou informaci, Muzeum umění Benešov a Institut infor-
mačního designu, 1998

Projevy lidské sexuality v současné vizuální kultuře, Muzeum 
umění Benešov, 1998—2002

Metody stimulace rozvoje měst prostřednictvím muzejních ex-
pozic a profesionální propagace, Muzeum umění Benešov, 1998

Současná společensky zaujatá fotografie, Muzeum umění Be-
nešov, 1998—2002

Současný český grafický design: špičková tvorba – standard – lidová  
tvorba, Muzeum umění Benešov, 1998—2002

Testy kvality hlavních oblastí soudobého českého grafického 
designu, Muzeum umění Benešov a Institut informačního 
designu, 1998—2002

Test ergonomie designu a architektury hromadné veřejné do-
pravy, Muzeum umění Benešov a  Institut informačního 
designu, 2001—2002

Památky na předměstské trati Praha – Benešov a Posázavský 
pacifik, Muzeum umění Benešov, 2001

Řízení muzeí umění a jejich vnější vztahy (zřizovatel a veřej-
nost), Muzeum umění Benešov, 1999—2002

Profesní etické kodexy v oblasti umění a komunikace, Praha – 
Benešov, 2003—2009

Koncepce a metody výuky ergonomie na českých školách designu, 
Praha, Česká ergonomická společnost, 1996

Koncepce a metody výuky designu na vysokých školách ve 20. 
století, Muzeum umění a designu Benešov, 2014—16

Odborná příprava výstav a stálých expozic 
(výběr)

Spříznění profesí, Praha, 1980
Celostátní přehlídka Obrazový kalendář, Banská Bystrica,  

1980—1990
Zaujatá kresba (cyklus), Banská Bystrica, 1980—1986
Vydavatelství literatury o fotografii, Banská Bystrica, 1982—1985
Osobnosti čs. filmové kamery, Banská Bystrica, 1982
Užitá fotografie a grafika, Banská Bystrica, 1982—1985
Kouzlo staré fotografie, Banská Bystrica, Středoslovenské mu-

zeum, 1985
Osobnosti fotografie, Banská Bystrica, 1985
Fotografie a hudba (cyklus), 1980—1985
Trendy současné slovenské fotografie (cyklus), Banská Byst-

rica, 1985—1987
Méně (minimalismus), Banská Bystrica – Cheb, 1987
Vážně (groteskno), Banská Bystrica, 1987
Osobnosti čs. společensky zaujaté fotografie 1940—1980, Banská 

Bystrica – Brno – Cheb, 1987—1989
Slovenský a český objektiv: Slovensko, Banská Bystrica, 1989
10 let Galerie F, Banská Bystrica – Praha, 1989
Výtvarníci Benešovska (cyklus), Benešov, 1990—2002
Osobnosti soudobé české malby (cyklus), Benešov, 1990—2002
Osobnosti soudobé české malby (pohled do současné scény),  

Benešov, 2000
Karel Javůrek – nestor českých malířů 19. století, Benešov, 1995
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Osobnosti současného českého grafického designu (přehlídka 
a cyklus výstav), Benešov, 1994—2002

Nestoři české fotografie závěru 20. století, Benešov, 1996
Antikódy Václava Havla, Benešov, 1997
Osobnosti současné fotografie v Čechách, Benešov, 1997
Výběr ze sbírky malby, grafiky a plastiky Muzea umění Bene-

šov (výstava a dlouhodobá expozice), Benešov, 1993, 1995—1999
Didaktická expozice pro výtvarné umění, Benešov, Praha,  

1991—2002
Česká značka, logotyp a grafický symbol 20. Století, Benešov, 

1996—2002
Světlo zrození, Benešov, 2000
Osobnosti české grafiky 20. století, Benešov, 1999—2002
Historie české a slovenské fotografie, Benešov, 1999—2002
Soudobá praktická globální vizuální komunikace, Benešov, 2001
Umění Benešovska 20. století (stálá expozice), Benešov, 2001
Galerie F 1980—1990, Benešov, Banská Bystrica, 2001
Výběr ze soudobé české plastiky, Benešov, 2001—2002
Benelon – urbanistická vize Benešov+Londýn (arch. Jiřičná a Zi-

mandlová), Benešov 2005, Praha 2006, Londýn 2008 (spolupráce)
Vizuální umění a příroda – cyklus výstav, Benešov 1995—2010
Vizuální umění a společnost – cyklus výstav, Benešov, 1995—2010
Vizuální umění a duchovní rozměr člověka – cyklus výstav, Benešov,  

1995—2010
Sbírka českého designu 20. století – stálá expozice Muzea umění 

a designu Benešov, 2010

Organizační práce

Založení a vedení tvůrčí organizace DIA -FILM PRAHA 
 (1969—1972)
Založení a vedení STUDIA 7, Praha (1973—1976)
Spoluzakladatelství a vedení Galerie F, Banská Bystrica 
(1. fáze 1980—1985, 2. fáze 1985—1990)
Vedení Klubu fotografů Banská Bystrica (1983—1985)
Založení a organizace středoslovenské pobočky Slovenské umě-

novědné společnosti, Banská Bystrica (1987—1988)
Založení a organizace sekce vizuální tvorby Čs. vědecké společ-

nosti pro teorii umění, Praha (1989—1991)
Založení a organizace české pobočky International Institute for 

Information Design (od r. 1989)
Spolupráce na diskusních podvečerech Evropského kulturního 

klubu, témata „Muzea umění příštího století“ a „Komuni-
kace“ (1990—1994)

Založil Designstudio -BIO (1990—1992)
Založení a vedení Muzea umění v Benešově (od r. 1990)
Zpravodajem ochrany kulturních památek (od r. 1992)
Členem organizačního výboru mezinárodního Bienále grafic-

kého designu Brno (od r. 1999)
Členem festivalové rady Mezinárodního televizního festivalu 

Zlatá Praha 2001
Spoluzakladatel Evropského klubu Benešov (2001)

Členem Akademie designu – Ceny Czech Grand design 
 (2006—2014)
Člen předsednictva České ergonomické společnosti (1995—dodnes)
Vedoucí prac. skupiny profesních kodexů Etického fóra ČR (2002—

dodnes)
Členem hodnotícího týmu českých vysokých škol pro RUV
Členem poradního sboru Ministra kultury pro Národní galerii  

(2010—2014)
Koncepce profesní specializace ERGONOM, pro Ministerstvo 

práce a soc. věcí, ČES, Praha, 2015
Zastoupení disciplin o lidském organismu ve struktuře vysoko- 

školské výuky v ČR, pro Min. školství, ČES, Praha, 2016
Koncepce výuky ergonomie na FA ČVUT a na VUT v Bratislavě, 2015

Organizační a odborná příprava sympozií

Společensky zaujatá fotografie I., Galerie F, Banská Bystrica, 1981
Společensky zaujatá fotografie II., Galerie F, Banská Bystrica, 1982
Konference Recenze 83, Galerie F, Banská Bystrica, 1983
Umění vystavovat umění, Dům umění města Brna, 1985
Sympozium Umění a divák, Dům umění města Brna, 1989
Aktuální otázky teorie komunikace, Evropský kulturní klub 

Praha, 1989
Muzea umění příštího tisíciletí, Evropský kulturní klub Praha, 1991
Historie a současnost praktické vizuální komunikace, Akademie  

věd Praha, 1996
Komfort designu české hromadné dopravy, VŠUP, Praha, 2010
Dřevěná plastika v architektuře, Benešov, 2013

Filmová a televizní tvorba

Pokoření (scénář, režie, kamera), Dia -film Praha, 1970
Lázně Bělohrad (scénář, režie, kamera), MěNV L. Bělohrad, 1973
Fotografie a společnost (scénář, režie, kamera), ČST, 1979
Praha ’80, polyekrán o soudobé architektuře (scénář, režie,  

kamera), Galerie F, 1980
Sloužit a posluhovat (scénář k dokumentu o 150. výročí fotografie),  

ČST, 1989
Benešov (námět), Město Benešov, 1995

Výběr z užité tvorby

Návrh designu Minigalerie TS Debut v Praze na Národní třídě, 
Praha, 1973

Návrh řešení interiérů rodinného domu (obývací pokoj, kou-
pelna, WC, terasa, fotolaboratoř), Praha, 1974

Návrh řešení interiérů veřejné sauny, Praha, 1974
Návrh řešení interiérů Lidové školy umění – zámek Čakovice, 

Praha, 1974
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Soubor oděvních návrhů, Praha, 1972—1975
Plakáty výstav, Praha 1972—1974
Grafické kalendáře, Praha, 1976—1978
Sportovní plakáty a kalendáře, Banská Bystrica, 1978
Jednotný vizuální styl střediska vrcholového sportu Dukla, Ban-

ská Bystrica, 1979
Logotyp a jednotný vizuální styl televizního studia Banská Bys-

trica, 1981
Návrh řešení interiérů televizního studia Banská Bystrica, 1981
Logotyp a jednotný vizuální styl Galerie F, Banská Bystrica, 

1980—1982
Návrhy interiérů Galerie F, Banská Bystrica, 1980—1985
Návrhy obálek sborníků Galerie F, Banská Bystrica, 1980—1985
Design polyekranu Praha ’80, Středoslovenské muzeum, Banská  

Bystrica, 1980
Návrh designu výstavy Kouzlo staré fotografie, Středoslovenské  

muzeum, Banská Bystrica, 1984
Grafické řešení katalogu a diplomu výstavy Štít Viléma Heckela,  

Liberec, 1984
Návrh a realizace dětského hřiště na sídlišti v Banské Bystrici, 

1984—1986
Sluneční hodiny na sídlišti v Banské Bystrici, 1984
Soubor komerčních plakátů a plakátových kalendářů, Banská 

Bystrica, 1986—1989
Design tabulí osobností pro sídliště Sásová, Banská Bystrica, 1988
Návrhy interiérů bytů, Banská Bystrica, 1981—1988
Ergonomická úprava počítačové klávesnice, chráněný průmys-

lový vzor, 1987
Grafický orientační systém a mapy města Banská Bystrica, 1988
Grafický orientační systém pro Lázně Bělohrad, Banská Bys-

trica, 1988
Návrh designu drobné architektury areálu vodních sportů Štiav-

ničky, Banská Bystrica, 1988—1989
Grafický orientační systém Pedagogické fakulty v Banské Bys-

trici, 1988
Vizuální styl Středoslovenského muzea v Banské Bystrici, 1988
Návrh a řešení designu výstavy Nápoj znalců ve Středosloven-

ském muzeu, Banská Bystrica, 1988
Grafický orientační systém města Votice (návrh a realizace), 

Votice, 1991
Interiér videoklubu Votice (návrh a realizace), 1990
Design městského klubu Votice (návrh a realizace), Votice, 1992
Hlavička a koncepce grafického řešení Votických novin, Vo-

tice, 1992
Návrh a řešení zeleně a drobné architektury náměstí ve Voti-

cích, 1992
Návrh billboardu města Votice, 1992

Obrazové publikace a fotografické cykly 
(výběr)

Za šesták (1970), Variace (1971), Rozbité okno (1971), Barva a tvar 
(1975), Železné město (1976), Stříbrná dívka (1976), Jarmark 
(1978), Město Zvolen (1980), Osoby a osobnosti (1985), Železářův 
svět (1985), Lázně Bělohrad (1989), Symbióza (1989), Fotogra-
fické pohádky (1989), Tvar života (1989), Ano, ano—ne, ne (1989)

V letech 1990—2015 zpracoval řadu obrazových alb o plastice, 
architektuře, designu, lidové kultuře a krajině pro Muzeum 
umění Benešov.

Zastoupení ve sbírkách a knihovnách  
(výběr)

Muzeum Jana Ámose Komenského, Praha (Učebnice druhé gra-
motnosti)

Knihovna Vysoké školy umělecko -průmyslové, Praha (Učebnice 
druhé gramotnosti)

Památník národního písemnictví, Praha (Učebnice druhé gra-
motnosti)

Library of Congress, Washington, USA (Učebnice Visual com-
munication)

Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec
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10. Malá obrazová příloha

Výzkum informačních systémů v kultuře, na kterém se podílel 
Tomáš Fassati od roku 1988 nejprve v týmu ÚISK a potom v rámci 
sekce pro taxonomii umění a Muzea umění, vedl nejprve k vydá-
vání bulletinů Artsystem a roku 1997, kdy se rozbíhalo užití počí-
tačů k dokumentaci sbírek také ke zpracování příručky pro česká 
muzea. Obsahovala i velmi logicky vytvořený thesaurus, jaký 
do té doby nebyl v prostoru humanitních věd zpracován. Sou-
běžně se Tomáš Fassati zabýval také výzkumem principů inter-
aktivních expozic muzeí umění, které počátkem 90. let stály na 
prahu svého rozvoje. V benešovském muzeu umění byly v praxi 
vyzkoušeny metody, které tvořily užitečnou tichou soustředě-
nou protiváhu kolektivním verbálním animacím. Soubor inter-
aktivních exponátů si pak půjčila do své učebny Národní galerie 
v Praze a téma byla zpracováno ve dvou publikacích vydaných 
pro česká muzea Asociací muzeí a Radou galerií ČR.

Muzeum umění a designu založil Tomáš Fassati se svojí manželkou Annou v roce 1990 v bu‑
dově postavené hospodářskou záložnou na počátku století. Po převzetí ústavu Město 
Benešov budovu současně zakoupilo. Vzhledem k tomu, že v domě také působí pobočka 
vlastivědného Muzea Podblanicka, byly další expozice umění zakládány také na jiných mís‑
tech, např. v piaristické koleji nebo, jak je dnes zvykem, také na železniční stanici. Muzeum 
se staralo městu také o některé architektonické objekty, např. zvonici nebo expozici ho‑
lokaustu v betstube na Karlově. Později dostalo do správy také vědecko ‑technickou ex‑
pozici Experimenta. Z muzea se během dvaceti pěti let díky kvalitní práci se sociálními, 
ekologickými a duchovními obsahy umění stalo vzdělávací a kulturní centrum uznávané 
nejen osobnostmi města, ale i v celé republice a ojediněle také v zahraniční, jak vyplývá 
z různých reakcí, citovaných i v této knize.
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Výzkumem globální praktické vizuální komunikace se Tomáš 
Fassati zabýval od poloviny 80. let. Po řadě dílčích studií a navá-
zání kontaktu s International Institute for Informations Design 
začal počátkem 90. let zpracovávat první české slovníky a učeb-
nice této mezinárodní obrázkové řeči. Ve spolupráci s Centrem 
pro další vzdělávání pedagogů školil české učitele k výuce této 
druhé gramotnosti, propagoval ji v médiích, přednášel o ní na 
vysokých školách a v Muzeu umění a designu vytvořil specia-
lizovanou učebnu globální vizuální komunikace. 

K nejrozsáhlejším editorským počinům Tomáše Fassatiho 
patřilo souborné zpracování teoretických spisů profesora Jána 
Šmoka. Tomuto teoretikovi fotografie, který odborně podporo-
val Muzeum umění v Benešově, je věnována první stálá expo-
zice dějin fotografické tvorby. Šmokovo dílo je charakteristické 
i velmi logickou interpretací obecného sdělovacího procesu, 
která je užitečná pro různé praktické analýzy. Šmok byl zakla-
datelem jednoho z prvních vysokoškolských studií fotografie 
v Evropě na pražské FAMU, proto část zpracovávané dokumen-
tace se týkala také podnětné historie této slavné pražské školy.
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Od počátku 90. let, kdy byla v muzeu založena sbírka designu, 
se Tomáš Fassati postupně věnoval výzkumu jeho vztahu k lid-
skému tělu. K někdejšímu svému střednímu zdravotnickému 
vzdělání proto připojil postgraduální studia psychologie na Fi-
losofické fakultě UK. Po roce 2000 výzkum zintenzívnil ve spo-
lupráci s vědeckou společností pro ergonomii a založil v muzeu 
výukovou a výzkumnou ergonomickou laboratoř pro design 
a architekturu. Výzkumy potvrdily stále opomíjený fakt, že 
kvality designu má smysl hodnotit jen integrovaně s dostateč-
nou znalostí všech faktorů. Po jednotlivých článcích pak Fassati 
začal vydávat publikace, jejichž jednotící myšlenkou bylo uží-
vání slovního spojení „inteligentní design“ pro produkty na-
vržené a vytvořené při optimálním vyvážení všech devíti typů 
lidské inteligence.

Ve svém výzkumu ergonomie designu a architektury se Tomáš 
Fassati speciálně zabýval některými oblastmi, např. spotřebi-
telskými obaly potravin, dětskými hračkami, klávesnicemi po-
čítačů nebo pracovními pozicemi s notebooky. K jeho nejvýraz-
nějším specializacím ale patřily interiéry hromadné dopravy. Na 
toto téma zorganizoval první české sympozium, přednášel na 
mezinárodních setkáních a vydal sérii sborníků, které mohly 
výrobce, dopravce, ale zejména veřejnost motivovat k rozlišo-
vání skutečného komfortu od povrchního. Čeští cestující totiž 
na rozdíl od jiných v rozvintých zemích nemají funkční spo-
třebitelskou organizaci, který by je posilovala proti vymývání 
mozků klamavou reklamou dopravců.
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Grafický design představoval po celá 90. léta pro svou opo-
míjenost většinou muzeí umění a současně snadnou dostupnost 
hlavní akviziční a výstavní program Muzea umění a designu 
v Benešově. Proběhly tu výstavy všech významných českých 
osobností oboru doprovázené katalogy později vydávanými ve 
spolupráci s redakcí časopisu Typografia. Muzeum tak zapo-
čalo užitečnou spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmys-
lovou a z druhé strany bylo odborně podporováno českou po-
bočkou Institutu informačního designu, kterou Tomáš Fassati 
založil a vedl. Výstavy osobností byly reprízovány v rámci Bie-
nále grafického designu Brno a začaly plnit také muzejní sbírku. 
Po roce 2000 byl výstavní cyklus dočasně přerušen, ale akvi-
zice pokračovala nadále.
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Sbírka malby a plastiky představuje pro každé muzeum umění 
nezbytný základ. Většina českých ústavů ji však budovala v pří-
hodnějších podmínkách od 50. let 20. století. Benešovské muzeum 
umění založené roku 1990 mělo handicap nejen časový, ale také 
finanční, protože práce významných českých autorů minulosti 
již na trhu dosahovaly neúnosných cen. Tomáši Fassatimu se však 
seriózní prací podařilo dosáhnout kvality činnosti, která pře-
svědčila mnohé autory k darům. Výrazně pak přispěl také his-
torik umění doc. Jiří Šetlík, který se muzeu rozhodl věnovat ve-
dle prací na papíře také velkou sérii obrazů. Dnes čítá sbírková 
kolekce téměř dvě stě kusů plastiky a osm set děl malby. Obsa-
huje velké procento jmen známých českých osobností od 90. let 
do současnosti, ale také některé práce ze 60. a 70. let 20. století.

Práce na papíře – grafika a kresba – původně nebyly součástí 
akvizičního programu muzea. Vytvoření kolekce podnítil až 
dar velkého souboru prací českých osobností od doc. Jiřího Šet-
líka. Poté začal Tomáš Fassati kolekci rozvíjet a po jisté době do-
sáhl poměrně vyváženého zastoupení většiny výrazných čes-
kých tvůrců 20. století. Mohl tak sestavit pro veřejnost regionu 
atraktivní naučnou expozici, kde byli zastoupeni i mnozí v další 
sbírce chybějící známí tuzemští malíři a sochaři.

Sbírka a expozice fotografické tvorby jsou ve volném umění 
hlavní chloubou benešovského muzea umění. Tomáši Fassatimu 
se hned počátkem 90. let podařilo navázat na činnost své před-
chozí Galerie F a získat pro výstavy mnohé žijící české a slovenské 
autory. Tehdy probíhala živá diskuse o potřebě vytvoření národ-
ního muzea fotografie a stálých expozic tohoto média v muzeích 
umění. Shodou okolností se však nikomu nedařilo, proto se Tomáš 
Fassati rozhodl vytvořit první stálou expozici fotografie v bene-
šovském muzeu umění. Pomohly k tomu i zápůjčky mnoha autorů 
a sběratelů, které byly později pro sbírku vykupovány. Poté násle-
dovalo se stálou instalací Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 
ale pro nedostatek prostoru ji vytvořilo v menším rozsahu. Bene-
šovská sbírka fotografie přesahuje počtem jeden a půl tisíce kusů. 
Je specifická tím, že shromažďuje nejen „galerijní“ originálové 
techniky, ale autorsky kontrolované produkty všech technolo-
gií, v nichž fotografie od 19. století fungovala. V kolekci designu 
doprovází fotografickou tvorbu velká sbírka fotoaparátů a další 
fototechniky, která bude instalována částečně interaktivní for-
mou samostatně. Sbírka fotografie Muzea umění a designu Be-
nešov sice zdaleka nedosahuje kvalit a kvantity kolekcí Umělec-
koprůmyslového muzea a Moravské galerie, patří však zásluhou 
Tomáše Fassatiho společně s Galerií hl. města Prahy, Muzeem 
umění Olomouc a Galerií 4 v Chebu mezi další větší české prů-
kopníky sběratelství tohoto média.
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Stálou expozici plastiky začal Tomáš Fassati vytvářet koncem 
90. let na dvoře muzea nejprve s pomocí PhDr. Magdy Juříkové 
z Národní galerie v Praze. Překvapivě mnohem více než v malbě 
se mu zde podařilo získat mnohé dárce. Jmenujme alespoň Ol-
brama a Jasana Zoubkovy, Zdeňka Hůlu, Aleše Lamra, Kurta Ge-
bauera, Karla Nepraše a benešovského rodáka Miloslava Chlu-
páče. Expozici však nebylo vhodné přeplňovat a tak byly další 
přírůstky umísťovány ve veřejném prostoru města. Přibylo jich 
zejména poté, co Anna Fassatiová začala v roce 2010 s pomocí 
Dagmar Šubrtové v Benešově pořádat sochařská sympozia. Šest-
náctitisícové město tak bylo na české poměry mimořádně obo-
haceno o kvalitní sochy. Instalováno jich bylo zatím celkem je-
denáct a další jsou připraveny.

Na sbírce grafického designu, kterou Tomáš Fassati budoval 
od samotného založení muzea, není ani tak zajímavý její mimo-
řádný rozsah, ale především celková koncepce. Je v ní dokumen-
tována většina oborů tvorby od tradičních navštívenek, novoro-
čenek a pohlednic, přes specifické kolekce informačního designu 
(identifikační průkazy, jídelní lístky, kalendáře, výroční zprávy, 
telefonní seznamy a jízdní řády) až ke královské disciplíně pla-
kátu. Akvizice má sociologický charakter, vedle špičkových prací 
jsou sbírány částečně i průměrné a také ukázky folklóru nebo 
kýče, aby byl pro výuku k dispozici srovnávací materiál. Vzhle-
dem k zaměření muzea k životu společnosti má ve sbírce důle-
žité místo sociální reklama. Pro ni mělo po deset let muzeum 
vytvořeno speciální web Jiná priorita, který nabízel produkty 
veřejnosti k užití v každodenní praxi. Z dalších českých muzeí 
umění sbírá grafický design jen UPM Praha, Moravská galerie 
Brno a Muzeum umění Olomouc.
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Také sbírku designu Tomáš Fassati zaměřil sociologicky, ve-
dle produktů špičkových designérů proto obsahuje i výsledky 
běžné výroby. Pro vzdělávací účely jsou shromažďovány ukázky 
mnoha oblasti lidské činnosti. Mezi nimi vedle domácích spo-
třebičů, designu pro stolování, obalů potravin nebo psacích po-
třeb dominuje rozsáhlá sbírka židlí zahrnující vývoj celého 20. 
století. Speciální kolekce sledují produkty známých českých 
a světových značek, mj. Eta, Ton, Narex, Meopta, Tesla, Apple, 
Braun, Elektrolux ad. Expozice jsou zatím pro nedostatek místa 
řešeny provizorním způsobem, laboratoř ergonomie ale umož-
ňuje mnohé z produktů vnímat přímo interaktivní formou je-
jich užívání, což je nezbytný trend vývoje prezentace designu 
připomínající také začátky uměleckoprůmyslových muzeí. In-
tenzívní akvizice po roce 2010 zajistila soudobý rozsah sbírky 
v počtu přes tři tisíce předmětů. Trend zabývat se vedle volné 
tvorby také užitou sice sílí, ale vlastní sbírku designu má u nás 
zatím jen několik muzeí umění.

Hlavní interaktivní didaktická expozice je věnována tématu 
„Barva a tvar“, další pak typografii a grafickému designu. Při-
praveny jsou také objekty pro interaktivní expozici fotogra-
fie. Tomáš Fassati považuje za nutné nabízet návštěvníkům ve-
dle běžných animací také možnost odpovídající situaci vzniku 
díla. Tedy situaci, při níž je člověk s dílem beze slov sám v ti-
chém kontaktu doprovázeném nejvýše psaným komentářem. 
Muzeum také podporuje schopnost soustředění diváka na dílo 
prostřednictvím audiovizuální relaxační techniky. Specializo-
vané učebny – kabinety jsou doménou muzea umění. Další je vě-
nována praktické vizuální komunikaci – 2. gramotnosti a jedna 
z místností je upravitelná pro prezentaci akcí laboratoře ergo-
nomie. To jsou hlavní obory, kterými Tomáš Fassati přispěl ke 
vzdělávacímu programu muzea, a které jsou důležitou inspirační 
alternativou k běžně zavedené edukační praxi.



Profesní životopis Tomáše Fassatiho

1952 22. února narozen v Praze
1962–1968 společně s otcem vytváří herbář českých rostlin
1968–1970 členem skautského oddílu Jana Šimáněho, šéfredaktora časopisu Skaut –Junák
1969–1971 zakládá a vede Dia -film Praha, tvůrčí a vzdělávací organizaci mladých
1969–1971 působí v jeho tvůrčí skupině Debut spravující Minigalerii v Národní třídě v Praze
1970 autorská výstava fotografií v pražském divadelním studiu Viola
1971 komunistická StB ukončuje činnost Dia -filmu Praha
1972–1977 studuje teorii vizuální komunikace na Katedře film. a TV obrazu FAMU u prof. Jána 

Šmoka. Studium ukončuje prací Příčiny odchylek od ideálního stavu koherentního  
vědomí při sdělování, od té doby se zabývá výzkumem vizuální komunikace v zá-
kladní i aplikované rovině

1972 autorská výstava fotografií Barevné variace v pražském divadelním studiu Rubín
1972–1975 zakládá a vede vzdělávací Studio 7 v Praze 7
1974–1976 střední zdravotní vzdělání v rámci Vojenské katedry AMU
1972–1977 vytváří obrazové publikace Za šesták, Barva a tvar, Stříbrná dívka, Železné město ad.
1977 zaměstnán v podniku ruční výroby nábytku Dřevozpracující podnik Praha
1978 vojenská služba v metodickém odd. střediska vrcholového sportu Dukla Banská  

Bystrica
1979 režisérem publicistického studia Československé televize Banská Bystrica
1980 zakládá a vede Galerii F Banská Bystrica
1980 cesta po evropských galeriích a muzeích, navázání profesních kontaktů
1980–1985 v rámci vzdělávacího programu Galérie F připravuje přednášky Vývojové souvislosti, 

Galerie – místo pro člověka, Umění a divák ad.
1981–1989 připravuje teoretická sympozia Společensky zaujatá fotografie I a II, Recenze 83  

(obraz. publikace), Umění vystavovat fotografii (Brno), Fotografie a divák (Brno)
1980–1989 pracuje na fotografických cyklech Osoby a osobnosti, Železářův svět, Symbióza, Foto-

grafické pohádky ad.; vystavuje v Žilině, Praze, Košicích, Bratislavě a Banské Bystrici
1983 začíná výzkum gramatiky globální vizuální komunikace, o jeho výsledcích přednáší 

architektům a grafikům na mezinárodních sympoziích v Brně, Starém Smokovci,  
B. Bystrici, Praze aj.

1984–1990 na výzvu Vladimíra Birguse přednáší teorii komunikace na Institutu výtvarné foto-
grafie

1984 společně s manželkou zakládá na sídlišti pod Nízkými Tatrami arboretum s více než 
sto stromy

1985 komunistická StB vyšetřuje činnost Galerie F kvůli komunikaci s odbornými institu-
cemi na Západě a návštěvě redaktorů National Geographic

1986 po výstavě polské fotografie činnost Galerie F násilně ukončena, Tomáš Fassati na-
chází s přímluvou M. Martinčeka dočasné působiště u prof. Jiřího Kotalíka v Národní 
galerii a ve Státním ústavu památkové péče v Praze

1986–1989 ve spolupráci s katedrou životního prostředí PF UK pracuje na systému graf. značení 
kvalit životního prostředí, které jsou později prostřednictvím IID předloženy k me-
zinárodnímu užití

1986–1989 ve spolupráci s architekty vytváří komplexní orientační systém města B. Bystrica  
obsahující také značení kvalit životního prostředí

1987–1989 nouzově působí v dělnických profesích v B. Bystrici, hledá působiště v Čechách a při-
pravuje občasné výstavy v prostoru bývalé Galerie F

1989 stěhuje se s rodinou na Benešovsko, kde je předpoklad založení regionální galerie
1989 spolupracuje s Ústavem pro informační systémy v kultuře na výzkumu struktury 

a terminologie pro počítačovou dokumentaci sbírek umění
1989–1990 na Benešovsku a v Praze zažívá sametovou revoluci, vytváří kulturní komisi Občanského  

fóra v Benešově, do jejíhož programu vkládá mj. založení regionálního sbírko- 
tvorného ústavu

1990 v Benešově společně s manželkou Annou zakládá chybějící regionální galerii umění 
(pozdější název Muzeum umění a designu), jejímž zřizovatelem je Kulturní správa 
okresu Bn

1990 zakládá českou pobočku International Institute for Information Design coby vědec-
kou společnost pro vizuální komunikaci

1990–2015 přísedícím soudního senátu v Benešově
1990 v galerii vytváří první českou interaktivní expozici věnovanou umění a následně na 

toto téma píše knihu, kterou vydává Asociace muzeí a galerií ČR, expozici si v 90. letech  
zapůjčuje Národní galerie

1990–1992 rediguje vědecké bulletiny pro teorii a historii fotografie (Angelma) a pro taxonomii 
umění (ArtSystem)

1991–1994 přednáší teorii vizuální komunikace na Slezské univerzitě v Opavě, kam přešel pod 
upraveným názvem Institut tvůrčí fotografie

1991 podílí se na programu sekce pro vědu a umění Evropského kult. klubu, jehož president  
astrofyzik Jiří Grygar během 90. let se stovkou českých vědců na půdě Akademie věd 
podnítil dobově nezbytnou mezioborovou komunikaci

1990–1994 v porevoluční podnikatelské atmosféře provozuje soukromé Designstudio Bio, které 
navrhuje a částečně realizuje ekologický design

1991 po zrušení kulturní správy Fassati přesvědčuje benešovskou radnici, aby se stala zři-
zovatelem galerie, vedení radnice nemá zájem, ale rozsáhlá podpisová akce podpořená 
osobnostmi z Benešovska a celé republiky přesvědčí zastupitele, aby galerii v nouzových 
podmínkách na zkušební dobu převzali

1992 galerie získává od zastupitelstva trvalý status, Fassati ji ve velmi omezených finanč-
ních, prostorových a personálních podmínkách postupně rozvíjí a získává pro její 
sbírku prvé dary obrazů, soch a fotografií, později i od významných českých umělců

1992 v Benešově zakládá pátou českou veřejnou sbírku designu, která se dočkává pro ne-
dostatek prostoru stálé expozice až v roce 2008

1992–2010 v rámci výzkumu grafického designu se soustřeďuje na opomíjenou gramatiku prak-
tické vizuální komunikace, vytváří a vydává první český slovník vizuálních symbolů, 
za českou stranu se podílí na procesu mezinárodní unifikace, vytváří a vydává první 
českou učebnici vizuální gramatiky, kterou postupně rozšiřuje a pracuje na její anglické 
verzi, podněcuje kurs vizuální gramatiky pro české pedagogy, přednáší o gramatice  
na českých univerzitách i v Akademii věd, učebnice se stává součástí fondu nejen běž-
ných českých knihoven, ale díky International Institute for Information Design také 
Muzea J. A. Komenského, Památníku národního písemnictví nebo Knihovny Kongresu 
USA, muzeum se stává konzultačním místem vizuální gramatiky pro českou veřejnost

1992 v muzeu je jako naučný model prezentován optimalizovaný systém vizuální komuni-
kace pro silniční dopravu ve srovnání se stávajícími nedostatečně sladěnými a mezi-
národně neunifikovanými

1992–2000 na žádost ředitelky Moravské galerie se stává členem organizačního výboru mezi-
národního Bienále grafického designu Brno, kde zakládá Cenu IID za funkčnost gra-
fického designu v muzeu připravuje dlouhodobý výstavní cyklus Osobnosti českého 
grafického designu, který vytváří jeden ze základů sbírky a je reprízován na meziná-
rodním Bienále Brno

1993–1999 12 semestrů studuje na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v postgraduálních kur-
sech základy filosofie, psychologie a dějin umění

1994 v muzeu zakládá šestou českou veřejnou sbírku fotografie, z níž je zanedlouho insta-
lována první stálá tuzemská (dodnes nejrozsáhlejší) expozice fotografické tvorby

1995 podněcuje spolupráci mezinárodních festivalů umění v ČR
1995 uzavírá výzkumnou práci na strukturování a terminologii dat pro počítačové zpraco-

vání sbírek umění, text je vydán Asociací muzeí a galerií v Praze jako manuál
1995–2000 rediguje a vydává souborné dílo profesora Jána Šmoka, teoretika vizuální komunikace
1995–1998 na webu vytváří informační servis Svět českého grafického designu
1995 v muzeu zakládá dosud jedinou českou sbírku sociální reklamy



1995 v muzeu zakládá pro podporu mladých umělců Cenu pro výtvarníka do 35 let s dotací 
na cestu do evropského centra umění

1996 členem organizačního výboru Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha
1996–2005 členem hodnotitelských sborů cen Výtvarný umělec roku a Osobnost fotografie roku
1999 s českým výborem ICOM organizuje pro muzejníky studijní cestu do muzeí umění 

v USA
2000 Krajská galerie v Banské Bystrici připravuje ve svých sedmi sálech výstavu ke 20. vý-

ročí založení banskobystrické Galerie F
2000 v muzeu vytváří dodnes jedinou českou veřejně přístupnou výukovou laboratoř er-

gonomie, ve které jsou realizovány také užitečné projekty (2000–2015), např. komu-
nikační optimalizace počítačové klávesnice (chráněný průmyslový vzor), variabilní 
ergonomický nábytek pro práci s notebookem, relaxační deska pro malé kanceláře, 
ergonomická optimalizace osobní sestavy notebook – telefon – AV náhlavní souprava, 
variabilní mobilní prvek zavazadlo – dětský kočárek – sedačka, průkazný systém tří-
dění ergonomických kvalit v hromadné dopravě ad.

2001 získává Cenu knihovny UPM za odbornou spolupráci
2007 od starosty Benešova Ing. Kouby přebírá pamětní medaili za kulturní činnost
2001–2010 rediguje bulletin Muzeum, umění a společnost distribuovaný členům Rady galerií ČR
2001–2010 navazuje na svůj předchozí výzkum architektury města Benešov výzkumem archi-

tektury 20. století Benešovska, zve architekta Davida Vávru k natáčení Šumného  
Benešova a vydává knihu a mapu Za architekturou Benešovska 20. století

2003 Přijat do Etického fóra ČR
2003–2015 na výzvu ateliéru Olgoj Chorchoj přednáší o vztahu lidského těla a designu či archi-

tektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
2004–2014 členem Akademie designu (Ceny Czech grand design)
2005 v muzeu zakládá Cenu (benešovského rodáka) arch. O. Novotného coby inspirační 

podnět pro investory kvalitních novostaveb
2005 se stává členem předsednictva vědecké společnosti pro ergonomii (ČES) a zakládá Českou  

cenu za ergonomii
2006–2007 na výzvu vedoucího katedry teatrologie přednáší na FF UK teorii vizuální komuni-

kace
2007–2008 na Fakultě managementu a řízení UJEP přednáší předmět Design a ergonomie
2007 rada VŠUP schvaluje Fassatiho přijetí k habilitačnímu řízení v oboru architektura 

a design
2007 arch. Třeštík jej zařazuje do encyklopedie osobností Kdo je kdo v České republice
2008–2013 členem sboru hodnotitelů výkonů vysokých uměleckých škol (RUV)
2010–2015 členem poradního sboru ministra kultury ČR pro Národní galerii
2010 Rada města Benešov nominuje Tomáše Fassatiho na udělení ocenění za přínos pro 

kulturní rozvoj regionu
2010 organizuje první české sympozium věnované ergonomii designu a architektury hro-

madné dopravy
2015 komise VŠUP jednohlasně doporučuje Fassatiho habilitační práci Ergonomickým  

navrhováním k inteligentnímu designu a architektuře k přijetí
2015 po 25letech od založení ve veřejném konkursu nově obhajuje místo ředitele muzea
2015 od děkana prof. L. Lábuse z Fakulty architektury přijímá nabídku k externí výuce  

ergonomie
2015 stává se členem předsednictva Rady galerií České republiky.


