
Reakce zaměstnanců MUD na “Otevřený dopis k novému výběrovému řízení na
ředitele/ředitelku Muzea umění a designu Benešov”

Rádi bychom se vyjádřili k otevřenému dopisu, který je adresován Městské radě v Benešově
a který sepsali bývalí členové muzejní rady Muzea umění a designu při příležitosti vypsání
nového výběrového řízení na jeho ředitele/ředitelku. V dopise se nachází mnoho
nesrovnalostí a nepravd o fungování muzea, ať již před rokem 2017 nebo za nového vedení,
které bychom rádi uvedli na pravou míru, protože poškozují a znevažují nejen samotné
muzeum, ale i nás zaměstnance MUD a uměleckou komisi složenou z odborníků ve svém
oboru.

Práce bývalého ředitele Tomáše Fassatiho, který v Muzeu umění a designu působil v letech
1990–2017, si vážíme. Díky jeho sběratelské činnosti a kontaktům má naše sbírka několik
velmi zajímavých souborů, některé z nich jsou vystaveny na aktuální výstavě Všednost.
Zároveň je ale nutné poznamenat, že obzvláště ke konci jeho působení bylo se sbírkou
nakládáno velmi kontroverzně, dokonce v rozporu se Zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně
sbírek muzejní povahy.1 To shledal také audit, který ministerstvo kultury provedlo v roce
2017 – audit kontroloval stav muzea od roku 2002 do roku 2017.2

Z výsledku auditu vyplynulo, že chybí základní dokumenty, včetně zřizovací listiny, která by
vymezovala sbírkotvornou povahu muzea. Muzeum tak mohlo sbírat „cokoli a odkudkoli“.
Kvůli tomuto nebylo následně možné prověřit, zda finanční prostředky byly vynaloženy
hospodárně či nikoliv. Chybělo také jakékoli vymezení nakládání se sbírkou (absence režimu
zacházení se sbírkou), neexistovala žádná evidence toho, kdo se v depozitářích pohybuje
nebo kdo a jak sbírku přemisťuje (absence Depozitárního řádu). V rámci sbírky také chyběly
záznamy o inventarizaci. Audit rovněž shledal, že některé předměty, zejména v expozici „Byt
sběratele“ umístěné ve sklepě, zde byly dlouhodobě vystaveny v nevyhovujících
podmínkách, čímž byl taktéž porušen zákon.

Problematickým bylo shledáno i umístění dalších předmětů, včetně cenné sbírky fotografie
vystavené dlouhodobě v expozici, či depozitáře s nevyhovujícími dřevěnými regály. Výše
zmíněné bylo rovněž v rozporu se zákonem. Mimo to audit konstatoval i řadu menších
pochybení v rámci sbírkotvorné činnosti a práce s expozicemi. Konkrétně zmiňoval například
to, jakým způsobem jsou do muzea pořizovány „didaktické pomůcky“, které se často
prolínaly se sbírkovými předměty, a to jak v expozicích, tak v depozitářích.

Jedním z důvodů, proč k tomuto stavu došlo, bylo jistě to, že mezi lety 2010–2015, které ve
svém otevřeném dopise bývalí členové muzejní rady označují za největší rozkvět muzea,
bylo do sbírky pořízeno neskutečných 5705 předmětů. Z auditu vzešlo také doporučení na
jmenování Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost, který by se mimo jiné vyjadřoval k
nabývání věcí do sbírky. Do této doby poradní sbor v muzeu nefungoval a o jednotlivých
přírůstcích do sbírky rozhodoval jen ředitel Tomáš Fassati. Zřízení Poradního sboru, které
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https://mudbenesov.cz/files/protokol-o-vysledku-kontroly-mk.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-122


doporučuje Ministerstvo kultury také v Metodickém pokynu3, považujeme za velmi zásadní s
ohledem na rozvoj a kvalitní směřování muzejních sbírek obecně.

V roce 2017 pan Fassati z pozice ředitele odstoupil. Město mu poděkovalo za jeho přínos
kultuře v Benešově. Vedením muzea byla pověřena Lenka Škvorová, která v muzeu tou
dobou pracovala již 13 let na pozici správkyně sbírky, později ekonomky. Výběrové řízení
bylo vyhlášeno v roce 2019 a mohl se do něj přihlásit se svou koncepcí každý, kdo splňoval
požadavky. Vypisovalo jej nové vedení města zvolené v komunálních volbách na podzim
2018.

Pověřená ředitelka napravila pochybení, která zjistil audit4 a iniciovala rekonstrukci
výstavních prostor. Tu provedlo architektonické studium Skupina v čele s Marcelou
Steinbachovou. V roce 2018 za ni muzeum získalo zvláštní ocenění v kategorii Muzejní
počin roku v Národní soutěži Gloria musaealis, kterou uděluje Ministerstvo kultury ČR.5

Od roku 2018 v MUD probíhá výstavní činnost podle výstavního plánu, který schvaluje
Umělecká komise, jejíž členové jsou: Richard Drury (vedoucí Uměleckého oddělení GASK),
Adriana Primusová (kurátorka GASK), Jan Dvořák (umělec, Galerie Karlov), Luboš Klabík
(architekt a urbanista, člen platformy Archibn), Mahulena Nešlehová (odborný pracovník
oddělení umění 19.–21. století Ústavu dějin umění AV ČR), Jana Šorfová (ředitelka GASK),
Zdeněk Zahradníček (místostarosta města Benešov), Zdenka Švadlenková (edukátorka a
členka platformy Artedu), Radovan Cáder (ředitel Muzea Podblanicka). Umělecká komise je
také poradním sborem MUD a pravidelně se vyjadřuje ke sbírkotvorné činnosti muzea (k
nabývání nových přírůstků nebo vyřazování předmětů ze sbírkové evidence atd.). Jednou za
rok proběhne velký výstavní projekt, který pravidelně získává záštitu Ministerstva kultury ČR
a je spolufinancován z dotačních okruhů Ministerstva kultury ČR určených pro Muzea a
galerie. Od znovuotevření v MUD proběhly výstavy Šetlík pro MUD, kde byl vystaven soubor
děl Jiřího Šetlíka, který daroval muzeu, Krajinow, ve které kurátoři konfrontovali generační
pohledy na fenomén krajinomalby v umění, DŮM X MUD, která popisovala architektonické
dědictví Benešova. MUD spolupracuje i s řadou vysokých škol, každoročně dává prostor
mladým kurátorům z Univerzity Karlovy, kteří v suterénu zpracovávají svůj projekt. Mezi
umělci, kterým MUD uspořádal samostatnou výstavu jsou dále Stanislav Kolíbal, Kamila
Ženatá, Patrik Hábl, Patrik Proško, Lukáš Musil, Veronika Bromová, Jiří Kubový, Luboš Plný
a další.

Velké výstavy jsou vždy  přihlašovány na ocenění Gloria musaealis a jsou tedy hodnoceny
odbornou porotou. Grantovou podporu získávají i projekty na tvorbu katalogů výstav,
publikací o architektuře i Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví.
Katalogy výstav jsou každoročně přihlášeny do soutěže Nejkrásnější kniha roku, kde byl
katalog Krajinow nominován v kategorii Katalog.6

Muzeum vytváří doprovodný program k výstavám a pravidelné edukační programy pro školy
i víkendové workshopy pro veřejnost tak, aby nejlépe sloužilo svému účelu.
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Z výše uvedeného lze konstatovat, že MUD se za poslední 3 roky podařilo zrealizovat nové
vize, které si během roku 2017 stanovilo. Stalo se institucí otevřenou veřejnosti, která do
Benešova přináší kvalitní umění a design a snaží se ho zprostředkovat široké veřejnosti. Za
tuto činnost získává pozitivní zpětnou vazbu nejen od návštěvníků, ale také od
spolupracujících umělců či odborníků, se kterými je konzultován výstavní program. Pokud do
MUD dorazí odborná veřejnost, ať se již jedná o pracovníky GASK, komisi Gloria musaealis
nebo zaměstnance českého ICOM, dostává se nám opět pozitivní zpětné vazby, ať už na
samotný program, rekonstrukci nebo celkovou vizi MUD.
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