Program
17:00 – 17:30 hodin
Zahájení a přednáška prof. dr. Johanna Feilachera,
uměleckého ředitele rakouského Muzea Gugging o historii vzniku a činnosti této světoznámé
instituce, jakož i o jeho hlavních uměleckých představitelích.

17:30 – 18:30 hodin

Les Couleurs du Silence / Barvy ticha

Film natočený režisérkou Milkou Asaff v roce 1995 je působivým filmovým dokumentem, věnovaným
jedinečnému místu v Guggingu – Domu umělců. V době vzniku filmu byl sídlem čtrnácti pacientů se
schizofrenií: dvanácti malířů a dvou básníků. Někteří jsou ve světě art brut dobře známí: Hauser,
Walla, Tschirner. Nikdy neprošli výtvarným školením a přesto našli svůj osobitý výraz, který dělá
z jejich výtvorů silná umělecké díla, vystavovaná v galeriích po celém světě.

Film získal v roce 1996 několik významných ocenění: první cenu na 5. Kunstfilm-Bienalle v Centre
George Pompidou v Paříži a ocenění jako nejlepší dokumentární film na festivalu „Le nombre d’Or
Award“ v Amsterdamu.

18:30 – 19:00 hodin přestávka na kávu
19:00 – 19:50 hodin

Im Land Kollombye? / V zemi Kollombye?

Film z roku 1985 natočený švýcarským režisérem a scénáristou Heinzem Bütlerem vypráví o životě
a díle jednoho z předních tvůrců Guggingu, který se jmenoval August Walla (1936–2001). Snímek
uvádí psychiatr dr. Leo Navratil, který také ve filmu vede rozhovory s umělcem, jenž od roku
1983 žil v Domě umělců a během této doby vytvořil uzavřený umělecký vesmír, který jej řadí mezi
nejvšestrannější umělce art brut.

19:50 – 20:15 hodin

Sava Sekulič self-taught / Sava Sekulič samouk

Dokumentární film srbského režiséra Slobodana D. Pešiče z roku 2014 je obrazovým medailonem
světově uznávaného spontánního malíře Savy Sekuliče (1902–1989), který se narodil v Chorvatsku
a zemřel v Bělehradě. Gugging mu na přelomu let 2010/2011 připravil výstavu, při níž byla
prezentována i knižní monografie o jeho díle, sestavená prof. dr. Johanem Feilacherem.

20:15 – 20:35 hodin

August Walla!

Filmová koláž rakouské režisérky Sylvie Kummer z roku 2012 je pokusem postihnout ve zkratce
bohatou a různorodou výtvarnou tvorbu jedné z největších osobností Guggingu Augusta Wally
s použitím dříve natočených snímků.

20:40 hodin závěr

