
Vyjádření k „Otevřenému dopisu k novému výběrovému řízení na ředitele/ředitelky Muzea umění a

designu Benešov“

Ač nejsem od přírody „psavě polemickým“ typem člověka, přečetl jsem „Otevřený dopis…“ a vidím, že na

něj nelze nereagovat. Považuji totiž za nezbytné bránit vše pozitivní, čeho se v MUD během posledních

let docílilo, a tím bránit jeho slibně obnovený vývoj, který se nyní kvůli různým způsobům nátlaku ocitá

v bezprostředním ohrožení. Obávám se navíc, že řadě lidí, kteří své jméno s dobrým úmyslem propůjčili

současné výzvě, chybí bližší informovanost o pravé podstatě situace, kterou „Otevřený dopis…“

reflektuje. Kritika „Otevřeného dopisu…“ podle mě nebezpečně míjí zamýšlený účinek: vědomým či

nevědomým upozaďováním činnosti MUD posledních 3–4 let posiluje pozici těch, kteří by MUD raději

přetvořili na regresivní formát jakéhosi městského „kulturáku“ bez přesahu – a tudíž bez závažnějšího

kulturního významu.

Muzeum umění a designu sleduji dlouhodobě a s velkou mírou osobní přízně. Průkopnické galerijní

činnosti Tomáše a Anny Fassatiových jsem od 90. let přirozeně fandil. Jenže postupem času – když si to

jen přiznáme! – jejich sbírkotvorné zapálení přerostlo v podobu nemetodičnosti a nepřehlednosti, což u

veřejné instituce činící si nárok na statut muzea umění není přijatelné. Jedna éra skončila, začala další,

která přinesla důkladný (i odborně oceněný) „restart“, a která se k zakládajícím počinům Tomáše

Fassatiho programově hlásila. Odstranily se vážné nedostatky v evidování a ukládání sbírkového fondu,

muzeum se po rekonstrukci stalo profesionálněji působícím i komunitně přívětivějším místem. Výroky

v „Otevřeném dopise...“ typu: „kolem dříve uznávaného benešovského Muzea“, „nesystémové

rekonstrukce budovy“ sice zapadají do rétoriky obhajoby odbornosti a kontinuity celkového znění výzvy,

jenže – nejspíše mimoděk – zpochybňují významný pokrok, ke kterému za ředitelování Lenky Škvorové od

roku 2018 došlo. Což zase nahrává těm, kteří principu směle velkorysé instituce nepřejí.

Zažil jsem v Českém muzeu výtvarných umění v letech 2009–2010 snad nejdrsnější diskontinuitu, která

českou galerijní instituci od roku 1971 vůbec potkala. Nastala personální výměna všech, nastala

opovržlivá negace všeho, co se do té doby budovalo, a o co se do té doby zasloužilo… Takže vím (až
bolestně) na vlastní kůži, jak vypadá fatálně diskontinuitní zlom v institučním vývoji. A ve světle těchto

zcela konkrétních zkušeností mohu oprávněně tvrdit, že se v Benešově o srovnatelnou likvidaci

nejednalo. Opravdu nelze přirovnat tehdejší odstranění ředitele ČMVU Ivana Neumanna s odchodem

Tomáše Fassatiho. V Benešově jsem viděl (evoluční, nikoliv revoluční!) snahu instituci znovu postavit na

pevnějším (tj. sbírkotvorně profesionálnějším, koncepčně ucelenějším, společensky otevřenějším)

základě a proto – ve vší úctě vůči Tomáši Fassatimu – jsem neváhal přijmout nabídku stát se členem

Umělecké komise MUD a pomáhat tím k dalšímu příznivému vývoji, odpovědně navazujícímu na

obětavou činnost jeho zakládajícího ředitele. „Otevřený dopis…“ ve svém apelu na radní města Benešova

právem zdůrazňuje nutnost odbornosti, etičnosti a kontinuity, zásluhy Tomáše Fassatiho právem

vyzdvihuje, jenže zcela ignoruje – a tím fakticky bagatelizuje – úspěchy celostátního významu, kterým se

Muzeum umění a designu od roku 2018 těší. Čímž – paradoxně, ale přece – oslabuje pozici současných

pracovníků MUD, kteří se s hodnotami vytyčenými „Otevřeným dopisem…“ ztotožňují. A což je horší:

svým selektivním pohledem „Otevřený dopis…“ v důsledku předem podkopává pozici člověka, který by

chtěl jako ředitel/-ka navázat – v duchu kontinuity! – na náročně vydobytý vývoj posledních tří let, posléze

na vzácný příběh MUD od jeho samotného vzniku.

Tyto řádky píši v neskrytě osobním tónu, zato se vší nadosobní odpovědností vůči etice muzejní profese,

která je zde ve hře

.
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