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Sborník byl připraven u příležitosti konání konference a workshopu ART
BRUT BRNO 2020.
V historii každoročně realizovaných mezinárodních akcí ateliéru KreAt
na půdě Moravské galerie bylo setkání formou konference uskutečněno
v roce 2020 vůbec poprvé, za účasti inspirativních osobností z okruhu
profesionálních pracovníků v oblasti psychiatrie, psychoterapie, historie
umění i umělecké a kurátorské tvorby. Součástí workshopu byly kromě
přímé výtvarné práce také filmové projekce a divadelní představení z oblasti outsider art a vernisáže prací handicapovaných výtvarníků.
Ke specifiku každoročních worskhopů patří spolupráce brněnského
ateliéru Kreat a bratislavské Nezabudky, které se těší trvalému zájmu
a podpoře statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Děkujeme
za to, děkujeme i všem, kdo pomohli celou akci uskutečnit, především
Moravské galerii v Brně, která poskytuje již od počátku zázemí pro tyto
mezinárodní aktivity.
Rozsáhlý sborník se snaží přinést v textech a obrazovém doprovodu její
odrazy, ale obsahuje i rozšířený pohled na sledovanou problematiku našeho zájmu.
Obsáhlý III. oddíl se poměrně volně vztahuje k základnímu tématu
sborníku, kterým je především konference BRNO ART BRUT 2020
a práce ateliéru KreAt. Obsahuje texty různorodého charakteru ze širšího časového rozpětí, které byly již většinou publikovány. Je tu záběr
i na širší teritorium než česko-slovenské, jak to přirozeně vyplývá z letité
brněnsko-bratislavské spolupráce v rámci aktivit ateliéru.
Otiskujeme zde v originálním jazyce i několik již dříve otištěných textů
z let 2008-2020 od polských autorů, sběratelů, teoretiků, kurátorů, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou outsider art v Polsku i práce
s handicapovanými autory. Tato část sborníku je pokusem rozšířit
náhled i do sféry našeho zájmu o budoucí spolupráci.
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Mgr. Anna Šimková
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UMĚNÍ ART BRUT JAKO TICHÁ OPOZICE
PROTI „KULTURNÍMU“?
Art brut je autentické umění, kterým lidé bez výtvarného
vzdělání spontánně vyjadřují vlastní psychické stavy
bez ohledu na umělecká pravidla.
Terezie Zemánková

Rastislav Bibza, galeria Nezabudka, Bratislava

Art brut – surové umenie. Stavia mosty, po ktorých prechádzame
na územia nám neznámej, záhadnej, nepochopiteľnej duše. Duša
zasiahnutá, oslabená, manipuluje jej nositeľmi. Ľudia takto postihnutí
nemajú nijaké zvláštne znamenia, aby sme na prvý pohľad rozoznali ich
inakosť. Ich trápenia sú uzavreté v nich samých. A sú to trápenia neľahké,
zbezradňujúce, deštruujúce. Art brut surové umenie. Prekvapujúce
spojenie, medzi ubolenými dušami a svetom naokolo. A práve toto
surové umenie je pomôckou, východiskom pre ľudí s rôznym duševným
postihnutím. V umení nachádzajú akú-takú istotu do druhého dňa,
týždňa, rokov. Drží ich v akej-takej rovnováhe, aby vydržali. Výsledok
je prekvapujúci až fascinujúci... Sú to ohňostroje nápadov, očarujúcich
artefaktov, ktoré vnímame a tešíme sa. Je zrušená bariéra medzi „zdravými
a chorými“. Až opačne. Tí chorí nám prinášajú úžasné posolstvá cez tie
mosty, ktoré stavia art brut. A zrazu nevieme, čo a ako. Vie ratio, že nevie
alebo intuícia nevie, že vie? Prajem vzrušujúcu prechádzku po moste art
brut.
akad. mal. Dušan Nágel

Především je třeba hned na začátku této kapitoly zmínit, že umění art brut
jako takové nevznikalo a nevzniká jako hlasitý protest nebo opozice vůči
stávající oficiální kultuře, i když později zejména ve výkladech Dubuffetových bylo takto vykládáno. Pokud je art brut v opozici vůči stávající kultuře, jde o „opozici nevědomou – tichou“. Skutečné „surové umění“ pramení
totiž z potřeb autora přímo souvisejících s jeho existencí (nikoliv s nějakými demonstrativními postoji), s jeho duševními a duchovními potřebami,
ale i s každodenní praxí jeho života. Někteří tvůrci art brut (zvláště pak ti,
kteří trpí duševními poruchami) sami o sobě vypovídají, že by bez svého
díla jen obtížně přežívali některé svoje duševní stavy a životní situace. Nejde však o to, že by skrze vlastní tvorbu protestovali proti uspořádání světa,
ale jde jim spíše o symbolizaci cítění, tušení a intuitivních výkladů skrytého řádu světa. Tomuto řádu bezmezně věří a snaží se jej zobrazit nebo
vyjádřit rozmanitými prostředky. Někteří z těchto autorů kromě toho, že
se zabývají výtvarnou tvorbou, také píší básně a skládají hudbu.
Sami teoretici výtvarného umění o přesnějším vymezování hranic mezi
vysokým uměním a uměním art brut pochybují. Obvyklé však je, že umělci art brut neprocházejí uměleckým školením. V interpretaci různých
druhů umění je třeba také uvést dále termín „insitní umění“, což je umění
takřka vznikající na místě (in situ, vyvěrající z tradic), a naivní umění,
jehož tvůrci vysoké umění akceptují a mnohdy i napodobují. Představitelé těchto dvou zmíněných projevů usilují na rozdíl od ryze spontánních
tvůrců o uznání a obdiv. Ale pokud se vrátíme k námětu této knihy –
„permanentní invenci“, ta je vlastní ryze spontánním autorům, pro které
je tvorba životní nutností, na niž upozorňoval již zmíněný Jean Dubuffet.
Ten jako tvůrce i sběratel popíral zpočátku jakoukoliv závislost umění art
brut na komerčních zásadách provozu galerií. Zdůrazňoval také, že ryzí
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spontánní umělci nevytvářejí žádný styl, vytváření něčeho, co by se dalo
generalizovat a vztahovat na jiná díla, je jim zcela cizí. Na druhé straně je
třeba uvést, že spontaneita se objevovala i u modernistů – autorů solitérů,
jejichž díla až později postupně začala tvořit stylotvorné muzejní a galerijní sbírky (impresionisté, expresionisté atd.).
Jak se staví k tradičnímu rozdělení na tvůrce spontánní neškolené
a tvůrce s profesionálním vzděláním 21. století? Současný postoj výtvarné
kritiky, historiků umění, ale i samotných výtvarných autorů je nyní daleko tolerantnější a otevřenější. Faktem je, že ve druhé polovině 20. století získalo umění art brut širokou platformu pro nejrůznější způsoby
prezentací (muzea, knihy, galerie, environmentální instalace, filmy, zveřejněné dialogy se samotnými tvůrci) a stalo se velmi populárním. Vznikly zcela nové relace, jež jsou předmětem zamyšlení samotných teoretiků
nad univerzálními otázkami smyslu výtvarného umění – například vztah
tradičních vizuálních projevů k masové kultuře. (Jak by dnes na naléhavost těchto druhů vizuálních produktů reagoval sám autor Dusivé kultury Jean Dubuffet?)1 Situace dnešního světa umění je složitá, opravdové
hodnoty spontánního umění však mají trvalý charakter, a i když je toto
umění běžně vystavováno v kontextu současného „provozu umění“, ponechává si svoji autonomii a základní antropologické hodnoty odpovídající stejnému duchu, jako je charakterizoval v některých aspektech Dubuffet. Teoretici výtvarného umění zaznamenali určitou popularitu a sílu
umění art brut, a to bylo také motivem k tomu, že tyto projevy začaly být
vystavovány přímo na světových přehlídkách výtvarného umění (Bienále
Benátky). Z českých umělců na tomto poli sklidil velký obdiv například
jeden z nejlepších současných tvůrců art brut Luboš Plný.2
Zatímco výtvarné umění zařazované do kultury systematicky je dílem
školených umělců navazujících na to, co dříve vzniklo, nebo naopak záměrně popírajících existující kulturní modly, umění „v surovém stavu“
vychází z ryze osobních zdrojů svých autorů, kteří vytvářejí svá díla bez
1 Některé odkazy na umění art brut (výběr): http://www.artbrut.cz/index.php?cPath=13_104;
http://www.artbrut.cz/index.php?cPath=42_239; https://www.artbrut.ch/
https://prinzhorn.ukl-hd.de/sammlung-prinzhorn/; https://rawvision.com/.

Medijní malba Cecilie Markové

2 Viz rozhovor s Lubošem Plným uskutečněný 7. února 2018 na výstavě VIVA LUBOŠ PLNÝ!
(Praha, DOX): STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Tělo – výraz – obraz – koncept. Praha:
Dokořán, 2018.
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Medijní kresba Cecilie Markové

ohledu na kontexty, jež by si uvědomovali racionálně a vědomě je v dílech
uplatňovali. Toto umění je také nutno důsledně objevovat, vzniká samo
od sebe, a teprve když je někdo objeví, může být vystavováno a přijímáno
jako autentický produkt neřízené kreativity. To ovšem neznamená, že samotné jeho vytváření nemá logiku. Ta vychází často z dlouhých osobních
příběhů jeho tvůrců. Pokud jde o první objevy art brut, není náhodou, že
byly učiněny (například Hansem Prinzhornem, Leo Navrátilem a dalšími)
v psychiatrických léčebnách. Osoby s psychickými poruchami uzavřené
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v paralelních světech svých představ zde spontánně právě skrze svá díla
obvykle zcela bez účelu navazovaly kontakt s externím světem, který si
nejdříve jejich výtvorů nevšímal. Díky několika zasvěceným sběratelům
se však tato díla dostávala do kulturního prostředí a mohla být zkoumána a vystavována. Smyslem tohoto textu není reflektovat dnes již „dějinné zacházení“ s uměním artbrut v kulturním prostředí, ale jde zde pouze
o poukázání na některé aspekty tohoto druhu výtvarného projevu a na
důvody jeho přetrvávání ve všech dobách. Záměrně zde neuvádím slovo
„vývoj“, protože toto umění žádnému přímočarému vývoji nepodléhá. Autoři umění art brut citlivě zaznamenávají určité proměny světa a intuitivně
na ně reagují. Což zároveň ale znamená, že tento druh výtvarného vyjadřování přece jen prochází určitými proměnami a jeho tvůrci, kteří jsou
senzitivní vůči okolním událostem, tvoří záhadná díla nastavující tomuto
světu zcela zvláštní zrcadlo. Tito tvůrci nejsou zcela mimo svět, v němž
žijí, nevědomě a mnohdy často i proti své vůli se i oni stávají jeho součástí.
Umění art brut doslova pramení z „permanentní“ fantazie tvůrců, a má-li
být protestem, pak je nutno poznamenat, že jde o protest tichý. Protestovat
proti stávajícímu dění ve světě není hlavním cílem tvůrců art brut. Vědomá opoziční role vůči stávající kultuře není tvůrci art brut nijak plánována. Jejich díla vznikají jako houby po dešti, a teprve jsou-li viděna
v kontextech, lze v nich nalézat kvality související s „antikulturními hodnotami“. Díla art brut mohou být spojena s rozjitřením duše svých autorů,
mohou vznikat v delirických nebo halucinogenních stavech. Umělci tvořící spontánně se vracejí ke své kreativitě pravidelně, z vnitřní naléhavosti, jejich invenci a představivost lze přirovnat k divoké řece. Kreativní akt
bývá praktikován jako rituál.
Není nutné zde zdůrazňovat, že původní objevitel „umění art brut“ Jean
Dubuffet se již před koncem první poloviny 20. století zcela náhodně přihlásil k produktům bláznů a lidí z ulice. Jde o všeobecně známý fakt. Oficiálně však tato díla prohlásil za hodnotnější než to, co vzniká záměrně za
účelem vystavení v muzeích a galeriích a co je takto vytvářeno rukou školeného umělce. Sám Dubuffet sice studoval akademii v Paříži, ale nepovažoval za smysluplné ji dokončit. Jistě nebyla náhoda, že Dubuffet zařadil
do umění art brut také dětské projevy vznikající jako autentické výpovědi
zcela mimo školu a jakoukoliv výchovu.
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Je otázkou, co všechno je dnes prohlašováno za umění art brut? A dalším tématem k diskusi pak je, co všechno je považováno za umění ve
vztahu k produkování děl v rámci fungování uměleckých vzdělávacích institucí a řízených institucionálních prezentací? Diskuse o hranicích umění je stále otevřenější. Výklady umění art brut a „diagnózy art brut“ jsou
různé. Dle mého názoru jsou v této oblasti tvorby cenné především ty počiny umělců, které souvisejí s touhou překonat jakousi rozpolcenost světa
a marnost jeho racionálních výkladů (vize průniku lidského přírodního
světa, synkreze vědy a umění, průniky písma, matematických symbolů
a obrazového materiálu, práce s fragmenty stávajících tiskovin, jako jsou
reprodukce, text, výstřižky z novin atd.). Kurátoři věnující se prezentaci
umění art brut v institucích volí nové strategie. Například na rozsáhlé
výstavě uspořádané v DOXu nazvané Art brut alive3 byla vystavena nikoliv pouze autorská díla, ale i fotografie od Maria del Curta. Šlo nejenom
o dokumentační, ale i o svébytné umělecké fotografie zachycující reálný
život tvůrců pod zorným úhlem pohledu fotografa. Zde však vzniká problém, zda samotný záměr fotografa není manipulativní v tom smyslu, že
fotografem jsou vybrány určité situace a příběhy, které jsou všeobecně
s art brut spojovány.
Tekutá – doslova plynoucí invence spojená s představivostí, která je pro
současnou dobu příznačná a která je všudypřítomná, je důvodem k tomu,
že celá řada vizuálních a audiovizuálních děl je prezentovaná nejenom
v tradiční materiálové podobě, ale dostává se do povědomí diváků i prostřednictvím nových médií. Patrně stejně jako v tzv. „nové hudbě“ existují
a na internetu kolují díla, která není třeba prezentovat v galeriích a evidovat v muzeích. Hranice mezi uměním, uměním art brut a „neuměním“ lze
definovat stále obtížněji.
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy, PedF MUNI

3 Viz https://www.dox.cz/en/exhibitions/art-brut-live-abcd-collection-bruno-decharme.
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ART BRUT NA SLOVENSKU A SLOVENSKO-MORAVSKÁ
SPOLUPRÁCA TVORIVÝCH DIELNÍ
Okrem samostatných výstav jednotlivých autorov art brut v Galérii Nezábudka a mimo nej sa v roku 2010 uskutočnila prvá komplexnejšia výstava Ligy za duševné zdravie v Galérii Z na Ventúrskej ul. v Bratislave.
Jej súčasťou boli plagáty, ktoré vytvorili študenti Školy úžitkového výtvarníctva, a tiež filmový dokument Petra Anderovského a Daniela Heviera
s rozhovormi a ukážkami prác, natočený v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.
V roku 2013 sa v súkromnej Galérii 19 v Bratislave, s podporou Ligy za
duševné zdravie a OZ Duševné zdravie detí, uskutočnila doteraz najväčšia a najrozsiahlejšia výstava s názvom „Art brut na Slovensku“. Výstavu
predchádzal takmer trojročný výskum a mapovanie rôznych prostredí,
v ktorých vznikajú diela tvorcov art brut, či už ako spontánny prejav alebo
v rámci arteterapie a ergoterapie. Dôraz sa kládol na hľadanie ľudí s výtvarným talentom a na získanie výtvarného materiálu nielen z Bratislavy
a Západného Slovenska, ale aj z ostatných regiónov. Autori článku spolu
s výtvarníkom Dušanom Nágelom oslovovali denné stacionáre, psychiatrické kliniky, chránené dielne, psychiatrické nemocnice, liečebne a domovy sociálnych služieb. Tento náš projekt bol koncipovaný interaktívne. Okrem samotných diel ponúkal aj projekcie, prednášky a workshopy
za účasti profesionálnych výtvarníkov, psychiatrov, literátov, sociálnych
pracovníkov a filmárov. Zároveň bol určený aj laickej verejnosti. Bohatý
sprievodný program bol členený do štyroch častí: prvú časť „Arteterapeutický ateliér“ – venovaný Alexandre Fišerovej, garantovali Vladimír
Kordoš a Dušan Nágel; časť „Talent a medicína“ – venovanú Vladimírovi
Novotnému, garantoval detský psychiater Ján Šuba, časť „Literatúra, hudba a art brut“ – venovanú Damianovi Vizárovi garantovali Daniel Hevier
a Radana Hvorecká-Vizárová a poslednú časť „Arteterapia“ garantovala
významná slovenská arteterapeutka Jaroslava Šicková-Fabrici.
V roku 2014 začala v rámci pestovania art brut spolupráca Bratislavy
a Brna. Predchádzala tomu zmienená výstava a jej sprievodné akcie, ktoré mali nebývalý ohlas. V snahe posunúť výstavu na Moravu a do Čiech
a vďaka kontaktom maliara Milana Bočkaya sa Vladimírovi Kordošovi
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podarilo osloviť Antonína Krejčířa, riaditeľa spoločnosti Kunštát PRO
FUTURO o.p.s. Tak sa začali rozvíjať dodnes pretrvávajúce vzťahy medzi
Brnom a Bratislavou.
Spolu s prenesením výstavy sa v Brne pod záštitou ateliéru KreAt realizovala aj časť sprievodného programu. Nemalú pozornosť vzbudili prednášky autorov Kordoša a Šubu „Temné vízie F. X. Messerschmidta a jeho
odkaz pre súčasné umenie“ a „Za hranicou normality – o výtvarníkoch
svetového mena a vplyve duševnej poruchy na ich tvorbu“.
Pre lepšie pochopenie situácie treba uviesť niektoré doplňujúce informácie. Liga za duševné zdravie vznikla v Bratislave v roku 2001, jej náplňou bola pomoc a poradenstvo pre ľudí s psychickými chorobami.
Pri zakladaní Ligy stáli prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc., MUDr. Peter Breier, MUDr. Darina Sedláková, MUDr. Pavel Černák, prof. PhDr. Anton
Heretik, doc. MUDr. Alojz Rakús, Ing. Dagmar Kardošová a Mgr. art.
Martin Knut. Predsedom Ligy sa stal profI. Štúr. Dlhé roky viedol Ligu
MUDr. Peter Breier, po jeho odchode do zahraničia prevzala túto úlohu
Mgr. Alexandra Fischerová. Po jej náhlom úmrtí v roku 2011, sa ujal vedenia Ligy výtvarník Martin Knut.
Na činnosti Ligy v Galérii Nezábudka sa v rôznom období venovali výtvarníci Vladimír Kordoš, Dušan Nágel, Igor Minárik, Mária Bakošová,
historičky umenia Katarína Čierna zo Slovenskej národnej galérie, ktorá sa venuje výtvarnému prejavu naivného umenia, art brut a umeniu
outsider, Naďa Kančevová a Alexandra Tamásová, psychiatri Peter Breier
a Ján Šuba, predseda OZ Duševné zdravie detí, psychologička Mgr. Katarína Čermáková, sociálna pracovníčka Tatiana Juríková a Viera Nogová,
spisovatel Daniel Hevier, dizajnérka Soňa Sadílková a fotograf a dizajnér
Peter Anderovský.
V Brne sa art brut koncentroval okolo Antonína Krejčířa, ktorý aj
v súčasnosti koordinuje väčšinu aktivít a je iniciátorom výstavy „Art brut
Brno“. Jeho najbližšími spolupracovníkmi a spolupracovníčkami sú psychiater Martin Tuček, výtvarník Aleš Hlávka, historička umenia z MG Ludmila Horáková (†) a Anna Šimková, špeciálne pedagogičky Zdena Popelková
a Tereza Mikulová, grafici Václav Houf a Josef Bubeník, ilustrátorka Pavla Dvorská, maliar Pavel Dvorský, grafička Lenka Tichá, principál divadla
Klaunika Zdeněk Mazáč a básnik Ivan Petlan. Ateliér KreAt v Brne, (pa-
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triaci pod spoločnosť Kunštát PRO FUTURO), ktorý viedli výtvarník Aleš
Hlávka a Antonín Krejčíř, a ateliér Galérie Nezábudka v Bratislave, ktorý
viedli Vladimír Kordoš a Dušan Nágel, začali intenzívne spolupracovať.
Ich prepojenie prispelo k aktivitám v rôznych oblastiach. Realizovali sa výtvarné workshopy, výstavy, stretnutia pri próze a poézii, hudobno-literárne
večery, dokonca spoločné knižné vydania. Dobre zabehnutý a pritom na
Slovensku vo svojom spektre unikátny výtvarný ateliér (aj so zbierkotvornou činnosťou) sa však postupne ocital bez podpory Ligy, bez prejaveného
záujmu alebo nejakej komunikácie zo strany jej vedenia. Tým zoskupenie
výtvarníkov v Galérii Nezábudka strácalo možnosti ďalšej tvorivej práce v
priestoroch Ligy, a tak prešlo do súkromných aktivít a naďalej upevňovalo
vybudované vzťahy nadšencov z Bratislavy a Brna. Odvtedy KreAt ateliér Brno ešte viac podáva pomocnú ruku. Vladimír Kordoš a Dušan Nágel
s prispením Antonína Krejčířa, ateliéru KreAt a magistrátu Brno dostali
možnosť pokračovať vo výstavách tvorby svojich klientov v Brne. Z nich
väčšina predstavovala pôvodnú základňu Ligy. Možnosti v Bratislave a Brne
sú neporovnateľné. V Brne je možné spolupracovať s Moravskou galériou,
robiť semináre a rôzne workshopy, rozvíjať kontakty s umeleckými školami,
napríklad pri tlačení grafík, pri rôznych akciách zažiť divadelné predstavenia súboru KLAUNIKY a premietania tematických filmov, pripravovať výstupy do knižnej podoby, či aktívne sa zúčastňovať na tvorivých prezentáciách v krásnom a inšpiratívnom prostredí kláštora v Kounicích, Předklášteří
u Tišnova a podobne.
Dôležitou súčasťou tejto bratislavsko-brnianskej spolupráce je viacnásobný vklad spisovateľov Ľubomíra Feldeka a Daniela Heviera, fotografa
a dizajnéra Petra Anderovského, všestranného podporovateľa art brut,
náš bratislavský okruh doplnili arteterapeuti Renáta Frešová a Michal
Kralovič z Ústavu Karola Matulaya. Pribudla spoluúčasť bratislavského
centra OZ Krídla pod vedením psychiatričky Evy Janíkovej, dramaturgičky Kataríny Minichovej (†), výtvarníka Martina Kellenbergera a socioterapeutky Magdalény Papánkovej.
Ocenením brnianskej priazne a podpory je niekoľko knižných bibliofilských vydaní Edgara Allana Poea, Guillema Apollinaira a Omara Chajjáma s ilustráciami našich predstaviteľov art brut. Zvieratník Guillema
Apollinaira ilustrovaný Petrom Dunajom-Spilym získal cenu Minister-
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stva kultúry SR za najkrajšiu bibliofíliu na Slovensku za rok 2018. Naďalej
spolupracujeme so známou literátkou Ruženkou Šípkovou, zo zaniknutého literárneho klubu v Lige a ďaľšími „dvojdomými“ autormi bratislavského okruhu. V roku 2016 bola vydaná zbierka poézie a prózy „Otázky
a odpovede“ našich dvojdomých autorov, ktorú recenzovali spolupracujúci literáti Daniela Heviera a Lubomíra Feldeka.
Spolupráca bola a je skutočne nadštandardná, bez nej by nevznikol ani
filmový dokument režiséra Ľubomíra Štecka, ktorý po časozbernom získavaní materiálov moravských a slovenských aktérov art brut, priblížil ich
svety a zachytil ich autentické výpovede. Sme presvedčení, že zmienené
udalosti mali veľký význam nielen pre všetkých priamo zainteresovaných,
ale aj pre širšiu odbornú či laickú verejnosť, a to v domácom i medzinárodnom kontexte art brut. V Šteckovom filmovom dokumente je aj pohľad do Múzea Gugging v Rakúsku, známeho ako „Art / Brut Center“,
nie náhodou, pretože aj tam aj tam sme neraz merali cestu s moravskými
a slovenskými členmi art brut, ktorí medzi múrmi múzea nachádzali nové
a cenné podnety.
Na Klinike detskej psychiatrie v Bratislave, za podpory nadšencov prebiehala od 16. 1. 2020 výstava vybraných prác art brut z Bratislavy a Brna.
Spoločný projekt OZ Duševné zdravie detí a atelieru KreAt . Plánované
sprievodné akcie sme kvôli pandémii museli zrušiť a trvanie výstavy skrátiť, ale veríme, že to našim členom a priaznivcom vynahradíme, hneď ako
to epidemiologická situácia umožní.
Dnes už v oklieštenej zostave a za daných možností sa bratislavská sekcia
art brut postarala vďaka Vladimíra Kordoša a jemu blízkych nadšencov
o niekoľko akcií:
• Od roku 2014 až do súčasnosti sa pravidelne zúčastňujeme septembrových spoločných stretnutí v Brne. Ich súčasťou sú tvorivé dielne,
absolvovanie výstav výtvarníkov a komentovaných prednášok v Moravskej galérii. Nadšenci art brut z Bratislavy prinášajú na pôdu galérie prednášky s tematikou neškoleného, surového umenia, a presahov duševných porúch v spojení s kreativitou a talentom. Obdobne
sú koncipované návštevy brnianskych kolegov venujúcich sa art brut
v Bratislave, ide o pravidelné prehliadky vybraných výstav a prednášok.
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Z našej strany sú tieto recipročné akcie skromnejšie, financujeme ich
posledné roky svojpomocne. Na tomto mieste treba poďakovať za pomoc a zabezpečenie ubytovania brnianskych hosti GMB, menovite jej
riaditeľovi Ivanovi Jančárovi.
2016 – Česko-slovenský workshop KreAt Brno, OZ DZD, Moravská
galerie Brno, spojený s prednáškou Vladimíra Kordoša a Jána Šubu
„Na pomedzí reality - Gulácsy Lajos“
2016 – výstava insitného umenia „Umelci čistého srdca“ zo zbierky
SNG, ktorej kurátorkou bola Katarína Čierna, ktorá do prezentovanej
kolekcie diel zahrnula aj diela našich zverencov
2017 – workshop v rámci výstavy „Best of Art Brut“, 18. 5., Galéria Čin
Čin, Bratislava
2017 – verejná prednáška Vladimír Kordoš a Ján Šuba: „Za hranicou
normality – o živote a diele niektorých profesionálnych výtvarníkov
v zajatí duševnej poruchy“, 24. 5., Galéria Čin Čin, Bratislava
2017 – rozprávanie Ľubomíra Feldeka o básnikovi Jánovi Ondrušovi,
26. 5., Galéria Čin Čin, Bratislava
2017 – čítanie „Sny a prechádzky Roberta Walsera“, Michala Hvoreckého, 23. 5., Galéria Čin Čin, Bratislava
2017 – vernisáž výstavy „Best of Art Brut & Ateliér KreAt“, Hala Českej sporiteľne, Jánská 6, Brno, 11. 7.
2017 – derni���������������������������������������������������������
éra výstavy „��������������������������������������������
Best of Art Brut & Ateliér KreAt“, Hala Českej sporiteľne, Jánská 6, Brno, 31. 8.
2017 – workshop, Dolní Kounice, Ateliér KreAt, 28. 9.-30. 9. 2018 – spoločný č. s. workshop KreAt Brno a OZ DZD, 3.-4. 9., Brno a Předklášteří
2018 – Dano Horák, literárny večer autora art brut, kaviareň Radnička,
1. 3. v Bratislave
2018 – premietanie ukážok z filmu „Nežne a drsne“ a filmu „Modigliani“
– autor Luboš Štecko, 18. 10., U ruže, Biela ulica, Bratislava
2018 – návšteva galérie art brut v Budapešti, nadviazania kontaktov
2020 – projekty v združení KRÍDLA Bratislava, ktoré po úmrtí p. Minichovej prevzala MUDr. Eva Janíková; nadviazanie kontaktov
s brnianským ateliérom
2020 – pracovná činnosť s filmovou režisérkou Majou Brnušákovou
pri príprave dokumentu o výtvarníkoch art brut
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RŮZNÉ FORMY ARTETERAPIE, MOŽNÉ VÝCHODISKO
PRO UMĚNÍ ART BRUT

Výstava „Art brut - práce pacientov“, v spolupráci Ateliéru KreAt Brno a OZ Duševného
zdravia detí na Klinike detskej psychiatrie NÚDCH v Bratislave, vernisáž 16. 1. 2020.
Foto Lubomír Štecko

P. S. Pripomíname, že vystavené artefakty neboli bežným produktom ich
činnosti, ale boli vyberané po vzájomnej konzultácii, tie, ktoré zodpovedali tej najsilnejšej výpovedi toho-ktorého autora.
Naša výstavná aktivita oslovila aj časť verejnosti, ktorá sa o ich tvorbu potom začala viac zaujímať, prípadne podporovať ich činnosť, napr.
kúpou, hoci len za symbolickú cenu.
Našim klientom, z ktorých sa viacerí postupne stali aj našimi kamarátmi, pomáha tvorba a vzťahy posilňovať sebavedomie a v mnohých prípadoch dostávajú niečo, o čo boli ich neľahkou situáciou ukrátení.
Múzeum Gugging v Rakúsku je pre nás sen, naše slovensko-����������
české�����
prepojenia možno vnímať ako malé kroky na ceste k jeho uskutočneniu.
Je jasné, že bez podpory inštitúcií sa to sotva podarí, ale dokazujeme, že
niečo sa robiť dá, a že to nie je márne.
akad. soch. Vladimír Kordoš a MUDr. Ján Šuba

Arteterapie představuje tvůrčí umělecký terapeutický prostředek, který se
výrazně prosazuje v posledních letech. Obor, který ještě v devadesátých
letech nebylo možné samostatně studovat a odborně aplikovat. Působí
především na kognitivní funkce jedince. Přes výtvarné a jiné umělecké
činnosti má schopnost cíleně a účinně působit na všechny věkové kategorie, i na osoby jak zdravé, tak různě psychicky nemocné, hendikepované,
seniory atd.
V současnosti, v mnohých sociálních, zdravotních, výchovných ústavech se pod tímto pojmem definuje i volnočasová aktivita, která zahrnuje jednoduché výtvarné činnosti, například práci s plastelínou, papírem,
pastelkami, s omalovánkami. Nakolik často postrádá odborné vedení, dostupné metodiky a didaktický materiál, zůstávají nevyužité její možnosti
a účinky. Stává se pouze výplní volného času.
Cílená, odborně vedená arteterapie se rozmáhá, začíná se v širším měřítku uplatňovat v různých zařízeních i mimo ně. Představuje významnou
terapeutickou i výtvarnou aktivitu pro různé skupiny lidí, kterým je indikovaná.
Její ověřené léčebné možnosti se zvolna aplikují například osobám
trpícím nemocemi, které svým projevem oslabují fyzický stav jedince,
například motoriku ruky (Parkinson, Alzheimer, Roztroušená skleróza,
atd). Vhodné výtvarné cvičení cílí na zpomalení důsledků nemoci, které
se projevují např. i ztrátou běžných haptických schopností rukou, ztrátou
jemné motoriky, koordinace pohybu ruky a prstů. Vhodná jednoduchá
a především pravidelná cvičení například s tužkou, modelovací hmotou,
pomáhají udržet pohybové návyky a zpomalují atonii. Uvedené aktivity
můžou nahodile vést k výtvarnému dílu zcela výjimečně. Prioritní zůstává terapeutický záměr.
Specifický přístup a metody představuje výtvarná práce s mentálně
postiženými osobami všech věkových kategorií. Hlavním cílem je skutečnost, že se hendikepovaným umožní jakákoliv tvůrčí činnost s výsledkem odpovídajícím stupni postižení. Prvotní terapeutický efekt je
radost. Nesmírně důležitý emoční prvek, který přes vlastní výtvarné dílo
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jsme schopni u této skupiny osob vyvolat. Do určité míry, s odborným
vedením a pravidelnou výtvarnou aktivitou, kterou je na rozdílné úrovni schopen praktikovat každý mentálně postižený, můžeme dosáhnout
i jiných důležitých účinků a výsledků, například: Návyk na pravidelnou
činnost, schopnost přes výtvarno pracovat s psychikou, zmenšovat tenze,
pozitivně působit na různé aktuální rozpoložení jedince, rozvíjet obratnost a šikovnost rukou, atd.
Skupina s těžkou formou postižení potřebuje přímou a úzkou spolupráci s arteterapeutem, je nejméně samostatná. Terapeut musí především
potřebný materiál připravit, vše ukázat od míchání barev až po správné
držení štětce. Výslední tvorba odpovídá úrovni vnímání, vědomí, poznání. Jsou to velice jednoduché projevy, bez detailů, s výraznou primární
barevností.
Lehčí formy postižení umožní více anebo až i úplnou samostatnost
v procesu tvorby. Tyto osoby na rozdíl od zdravých jedinců anebo od osob
psychicky nemocných, nemají zábrany jakkoliv se vyjádřit, neřeší častou
otázku jiných skupin: neumím kreslit, neumím malovat, která vytváří prvotní zábranu a překážku k výtvarné činnosti. Omezená schopnost vnímání, mentální retardace se velice zajímavě odráží v tvorbě a velice individuálně. Vnímání barev, otevřené vyjádření pocitů, specifická vizualizace reality,
autentičnost, dosahují mimořádné zajímavosti, neopakovatelné jedinečnosti a krásy. Jinakost, odlišnost vnímání jsou důležitým momentem
tvořivého procesu. Dobrý arteterapeut by měl dokázat, anebo by měl mít
schopnost vyvolat zájem a potřebu tvorby. Důležité je dostat klienta do stavu, kdy se nebude bát tvořit a bude bez zábran schopen vyjádřit malbou,
kresbou a ostatními technikami jak realitu světa, tak své nitro, vnímání,
pocity tak, jak to vychází z jeho psychiky. U této skupiny osob je důležité
přivést ji k tvorbě, ukázat všechny její vyjadřovací možnosti, ale do samotného procesu nezasahovat. Ze skupiny lehce postižených již můžeme
vyčlenit vynikajíce práce, které lze zařadit do segmentu Art Brut. Samotná
tvorba, která bude pravidelná, bude se vyvíjet, bude i neoddělitelnou součástí života osoby jakkoliv hendikepované. Má 3 důležité aspekty.
1. Terapeutický – pomáhá částečně uvolnit deprese, úzkosti, tenze a jiné
symptomy nemoci, má vliv na kognitivní funkce i na fyzické schopnosti, například rukou
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2. Umělecký – osoby takto podchycené a dlouhodobě tvůrčí, např. v ateliérech KreAt, Nezábudka, PN Kroměříž atd. mají šanci se stát významnou součásti uměleckého segmentu Art Brut. Jejich práce jsou jak
formou tak obsahem výjimečné, s hlubokým emočním výrazem, neopakovatelné, spontánní, bez zábran a výtvarných pravidel.
3. Resocializační, sociální – hendikepovaní jsou většinou v invalidním
důchodu, s minimální možností pracovat, svým způsobem izolování od běžného života, nikoho nezajímají, často s pravidelnou indikací dlouhodobé ústavní léčby. Proto každá možnost něco vytvořit
a pak veřejně prezentovat například na výstavách, workshopech je nesmírně důležitá. Dává pocit významnosti, důkaz schopnosti, že něco
umím, že přináším něco zajímavé i pro zdravou populaci. Je to jedna
z mála možností aktivního začlenění a kontaktu se zdravou společností.
Nejsilnější a nejzajímavější skupinou, u které je možné cíleně rozvíjet
a hlavně dávat prostor tvůrčím možnostem je skupina osob psychicky nemocných. Často vysoko inteligentních, vzdělaných, kteří kvůli své
nemoci jsou většinou vyčleněni ze společnosti, z pracovního procesu,
v invalidním důchodu anebo v časté a opakované ústavní léčbě. Tato skupina osob na jedné straně vnímá objektivní realitu světa, na druhé straně
přes stavy a stadia své nemoci vnímá i jinou realitu, tu svou. Často jsou
to nereální vize, bludy, afekty, intuice, hluboké maniodepresivní emoce.
Dokáží tyto stavy mysli vyjadřovat, někteří nesmírně autenticky, skvělým
výtvarným projevem odrážejícím jinakost. Jinakost, která fascinuje, dokáže u ostatních vyvolat hlubokou emoci, různé pocity a přináší svéráznou krásu projevu.
Je nesmírně důležité, v prvotní fázi setkání terapeuta a klienta, prolomit zábrany. Například často překážkou je, že klient psychicky nemocný na jedné straně vnímá a chápe reálný svět, na druhé straně má
silný svůj vnitřní svět, který je odklonem od reality. Potřebné je navést
ho, aby cokoliv jak z objektivního tak patologického vnímání se nebál
přes výtvarnou tvorbu vyjadřovat. Důležité je ukázat všechny autorské
možnosti projevu jak v malbě, kresbě, kombinovaných a jiných technikách. Klienta neučíme kreslit a malovat, ale vedeme ho ke schopnosti bez jiných zásahů se výtvarně vyjádřit, přes dílo vypovídat o sobě,
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o svém světě a myšlení. Ne každý dokáže tvořit tak, že získáme jedinečnou práci Art Brut. Často se stává, že jedinec vytvoří jedno zajímavé dílo
a tvorba zůstane pro něho druhem relaxu a zábavy. Zajímavé je, že z této
skupiny se generuje hodně tvůrců Art Brut, kteří tvoří pravidelně, dlouhodobě, pro které se umění a tvorba staly neoddělitelnou součástí života.
Proto musíme vytvářet dostatek prostoru a možností, aby tyto skupiny se
dostaly k odborné arteterapii, do tvůrčích dílen, skupin i mimo léčebné
a sociální ústavy.
Na závěr poznatek, vlastní zkušenost, která zásadně ovlivnila můj pohled na Art Brut, na druh nezaměnitelné tvorby a fascinujícího segmentu
výtvarného umění.
Mám jak výtvarné, tak teoretické umělecké vzdělání, sama jsem aktivní
umělec, držím se řemesla a všech různých teorií například o kompozici,
barvě. Významný pedagog Bauhasu J. Itten napsal nadčasové a dodnes
platné teorie o barvách, které respektuji. V tvorbě samozřejmě využívám
hodně fantazii, představy, intuici ale v rámci určitých pravidel a řemesla.
Ovšem na jedné výstavě jsem se potkala s famózním obrazem Art Brut,
který popřel absolutně vše. Donutil mne dlouho se zamyslet nad vším,
co znám, absolutně mě fascinoval a přes tenhle obraz jsem pochopila
výjimečnost a jedinečnost Art Brut. Obraz, na kterém dominovalo
mnoho odstínů žluté, jasné růžové, jemně fialové a intenzivní rudé valéry. Dle teorie pozitivní, plný energie. Omyl. Nejdepresivnější obraz mého
života, nádherný, se silnou emocí, které nemohl konkurovat ani génius
deprese Munch. V tom je síla a nezaměnitelnost umění, které nepotřebuje pravidla, teorie, školy. Potřebuje odvahu a schopnost odhalit jiný
svět. Art Brut.
PhDr. Alžbeta Vlčková
výtvarnice a arteterapeutka
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ŠERO I JAS
Muzeum umění Olomouc je jednou z mála veřejných institucí v této zemi, která věnuje pozornost nejen oficiálnímu proudu umění, ale také
tvorbě autorů neškolených, zařazovaných většinou do tvorby označované jako art brut. V komponované art brut kolekci Muzea umění Olomouc, která začala vznikat na konci 90. let, převládá imaginativní nota,
která zní silně například v tvorbě světoznámé autorky Anny Zemánkové, narozené v Olomouci (MUO vlastní největší muzejní sbírkový
soubor této autorky) nebo třeba v medijní tvorbě – ve sbírce je zastoupeno několik desítek autorů ovlivněných spiritismem, namátkou Cecilie Marková, Josef Kotzian, Vlasta Kodríková, Adéla Ducháčová apod.
Pootevřené dveře pro vstup těchto prací do sbírek malby a především
kresby, a díky získání několika děl od polského autora Josefa Nowaka,
i do grafické sbírky, byly v akviziční politice muzea prozíravým krokem, díky němuž se mohly konat jednak specifické výstavy s tímto obsahem, ale i velké profilové výstavy muzea v minulých letech, např. …
a co sbírky (1999), Nechci v kleci (2008) nebo jubilejní výstava Skleník
(2010), kde vedle sebe visely ukázky z obou těchto uměle vytvořených
kategorií ve smyslu „oficiálního“ a „neoficiálního“ umění. Smysl pro pokračování tohoto trendu „mísení“ má v olomouckém muzeu i současná
generace kurátorů.
Výstava Šero i jas kurátorek Anežky Šimkové a Šárky Belšíkové (28. 5. –
– 13. 9. 2020) je jedním z posledních, sice menších, ale významných výstavních projektů, kde jsou díla typu art brut ze sbírek MUO vystavena
spolu s díly autorů oficiální scény. Prezentace děl ve výstavním prostoru zvaném Galerie, kde jsou pravidelně představovány zajímavé kolekce a témata pod názvem Pohledy do sbírek Muzea umění, se vztahuje,
velmi jednoduše řečeno, k tématu přírody.
Výstava je komponována méně tradičně – jejím záměrem je působit především na divákovu představivost, citlivost a estetické vnímání
a uvést vystavená díla do vzájemného dialogu, ale i do dialogu s divákem. O výstavě uvažovaly kurátorky jako o pokusu vytvořit svým způsobem výtvarnou esej, kde díla jsou zároveň i střípky úvah nad hodnotou přírody, jejíž součástí je lidský příběh, příběh ráje a věčného zápasu
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Jan Nowak, Ráj, 1976, linoryt, papír, 525×785 mm

Josef Kotzian, bez názvu, 1952, medijní kresba, tužka, papír, 327 × 245 mm

člověka o poznání a poznání jeho místa v koloběhu a rytmu přírodního
dění. V něm tma a světlo, šero i jas jsou věčnými konstantami, stejně
jako nejsilnějšími symboly duality světa a jeho vnímání. Tento pohled
dal i název výstavě.
Vybrané práce, které představují reálný i imaginární přírodní svět,
jsou vždy výsledkem vnitřní reflexe, jsou tedy stvořenou přírodou.
Hlavním kritériem je námět děl, na výstavě se ruší hranice časové i materiálové, setkávají se a propojují se zde tvůrci různých dob, z širokého
časového období 18. až 21. století. Olejomalby se střídají s kresbami,
grafikami a plastikami, světelnými objekty. Na výstavě se potkávají výsostně uznávaní profesionální umělci jako například Josef Váchal, Josef
Šíma, malíři krajinných scenérií 19. století, nebo Jan Slavíček, Jan Kobliha, tvůrci světelných objektů František Skála, Terry Haass a mnoho
dalších, s neškolenými tvůrci a ukazuje se, že energie a forma výpovědi
tvůrců „in margine“ je stejně důležitá a ve své pravdivosti stejně silná
a obohacující.
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Kresby medijních autorů Josefa Kotziana (z roku 1952), Cecilie Markové (1979), Adély Ducháčové (asi 20. léta) nebo Karla Havlíčka (polovina 60. let) tu spolu vytvářejí cyklus Zrod a Růst, jejich zvláštní
citlivost jim dovoluje ponoření k počátkům, k embryonálním stadiím
života a jeho formám. Je to úchvatné téma, které vzniklo u těchto tvůrců nezávisle na sobě jako jakási archetypální forma (říkáme tvůrců,
protože oni se za autory nepovažovali, chápali sebe jako zprostředkovatele duchovních sdělení). U všech tří ukázek najdeme drobná dojemná květinová pojednání, jakoby tyto formy měly vyjádřit i něžnou
přízeň k zárodkům života. Podobné pnutí, ale s dramatičtějším akcentem, najdeme i v imaginativním „rostlinopise“ amatérského kreslíře
Karla Havlíčka.
Obohacením skladby výstavy jsou poprvé vystavené přírůstky získané
z Polska. Jde o soubor sedmi grafik samouka Jana Nowaka, původně důlního technika z polských Katovic, jehož nevšední grafické dílo

Josef Váchal, Paradise, 1912, dřevoryt (xylografie), barevný papír,
250 × 301 mm

Karel Havlíček, Květ, 1966, tužka, papír, 444 × 301 mm, soukromá sbírka
Karel Havlíček, Plod, 1965, tužka, papír, 444 × 301 mm, soukromá sbírka

zařazované do kategorie art brut patří k výrazným hodnotám polské
výtvarné kultury. Jeho pohledy do lesních interiérů a fantaskní symbolické výjevy představují vize odrážející vlastní vnímání světa a jsou
i svou technikou linorytu a suché jehly v rámci kontextu neprofesionální tvorby zcela ojedinělé. V Novákových grafikách se skrývá vždy
příběh, vnitřní i obecnější. Vždy se obrací k přírodě. Dokládají to jeho
scenérie světa nadzemního a podzemního (Poznání III, 1975), boží
přísnosti a všudypřítomnosti (Svět Pána Boha, 2012), biblického ráje
(Ráj, 1976), které nepostrádají etický podtón. Zvláště bohatá rajská
scéna s živým drobnopisným pozadím rostlinného a živočišného světa se přímo nabízí ke srovnání s výjevem výrazného českého grafika
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Josefa Váchala (Paradies, 1912). Obě grafiky jsou svou uměleckou kvalitou osobité a autonomní.
Výstava Šero i jas chtěla představit přírodu jako věčné tajemství. Nejen
představit výběr děl z vlastních sbírek, ale tím výběrem vytvořit vlastní
příběh, který je i úvahou, i otazníkem. A ukázkou, jak se mohou práce profesionálních a neprofesionálních tvůrců v rámci výstavy potkávat
a rozvíjet téma zcela rovnocenně.
PhDr. Anežka Šimková,
emeritní kurátorka Muzea umění Olomouc

Adéla Ducháčová, bez názvu, nedatováno (počátek 20. století), medijní kresba,
barevné tužky, papír, 600 × 437 mm

Cecilie Marková, bez názvu, 1979, medijní kresba, tužka, papír, 450 × 325 mm
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NEŠKOLENÉ UMĚNÍ: VLIV KARANTÉNY NA TVŮRČÍ
AKTIVITY U OSOB S HANDICAPEM
Jakým způsobem se Vás/Vašich klientů dotkla coronovirová epidemie?
Zadávané úkoly pro klienty? Motivační zdroje a možnosti práce s klienty
(na dálku) v období izolace? Využívání moderních technologií pro komunikaci s lidmi s handicapem? Činnosti klientů za nouzového stavu
a porovnání výtvarných činností po ukončení omezení. Psychologické aspekty izolace. Práce s klienty v období nouzového stavu.
Vzhľadom na vysoký počet našich klientov so stredným až ťažkým stupňom mentálneho postihnutia nám veľa priestoru a možností na „on-line komunikáciu“ nezostávalo. Primárne ja naša práca orientovaná na
osobné, priame stretnutia a aktivity. Obdobie prvej vlny coronavírusovej pandémie sme okrem iného preklenuli vytváraním krátkych hudobných pozdravov na sociálnych sieťach, vytvorením on-line čísla časopisu
Na kolene (ten vychádza v papierovej podobe od roku 2015) tvoreného
z príspevkov klientov a vytvorením návrhu virtuálnej galérie, ktorá by
v budúcnosti obsahovala výber z výtvarnej tvorby našich klientov.
Samizdat NA KOLENE
Časopis – samizdat s názvom „Na kolene“ vychádza od decembra roku 2015
v periodicite zhruba 3 krát do roka a zameriava sa výhradne na vlastnú tvorbu klientov Domova sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya. Výtvarné schopnosti našich klientov sa v ňom spájajú
s expresívnymi výrazmi a spontánnosťou, ktorú sa snažíme zachovať a do
gramatickej, či štylistickej formy textu svojimi korekciami príliš zásadne
nevstupovať. Snažíme sa zachytiť ich
myšlienkové pochody, aktuálne emócie a celé to pretaviť do formy písaného
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textu. Vyslovené slová majú hodnotu, no
napísané zaváži viac. Ale na druhej strane, neberieme to až tak veľmi vážne. Časopis sa snaží o sviežosť, insitnú hravosť,
nezávislosť a nemala by v ňom fungovať
auto-cenzúra.
Za tých niekoľko čísel sa už stihli vyprofilovať niektorí plodnejší autori – pravidelní prispievatelia, ale do každého
ďalšieho čísla sa pokúšame zapojiť viacerých klientov. V spolupráci s kolegyňami
sa snažíme každé číslo ozvláštniť rozhovorom, anketami, výrokmi a komentármi diania z prostredia nášho Domova
sociálnych služieb, ale aj mimo neho.

Časopis sa dá svojím spôsobom považovať za produkt biblioterapeutických
stretnutí, pretože jeho zámerom je
okrem iného aj vyjadrenie sa, podanie
správy o sebe a zdelenie svojmu bezprostrednému okoliu akým spôsobom
čelím pracovným a životným situáciám, skrátka „uľavenie si“ od záťažových
situácií a „duševných poryvov“ písanou formou. Každý z klientov prispieva
spôsobom, ktorý mu je blízky a ktorým
je schopný sa vyjadriť. Niekto píše na
počítači, niekto kreslí, niekto skúša
tvoriť v jednoduchom grafickom programe, niekto vymýšľa otázky, niekto
komentuje.
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Ukážka z tvorby, autorské písanie klienta bez úprav, či zásahu terapeuta:
V NEDELU 11 6 2017 bola rozprávka o SVOKRE a SVOKROVI
Hysterická SVOKRA ma zmlátila ako
žito Hysterická SVOKRA chytila
Hysterický záchvat
SVOKOR ma zmlátil ako
žito
SVOKOR PIL PIVO A RUM
Hysterický záchvat
mojej
svokry sa mi páčil SVOKOR hral škrupinky V PONDELOK
12 6 2017 PAVOL HUDL ZBIL Borisa pánisa V PONDELOK
12 6 2017 PAVOL HUDL ZBIL Borisa Pánisa ako žito
V PONDELOK 12 6 2017 PAVOL HUDL bol agresívny ZBIL som
BORISA Pánisa
PONDELOK zažil som Slovenské Národné
Divadlo A Radošínske Naivné Divadlo PAVOL HUDL napodobnil
hystericku svokru PAVOL HUDL vytiahol remen V PONDELOK
bola tvrdá výchovná metoda
Agresivita RASTIE V PONDELOK
PIL SOM PIVO A RUM
V PONDELOK hral som o PENIAZE
a škrupinky V PONDELOK použil aom V PONDELOK použil slová
V PONDELOK použil som slová ktoré nie su vhodné najme na
P K J V PONDELOK bol fantastický a fajnový den na slová
ktoré nie su vhodnné V PONDELOK bol fantastický a fajnový den
na slová ktoré nie su vhodné
V PONDELOK bol som paja
V PONDELOK bol som pojašený V PONDELOK BOL obratený
hore nohami V PONDELOK škrípal som ZUBAMI
V PONDELOK MACHROVAL SOM V PONDELOK Naučil som Japonské
karate kid TY KOKOS
V PONDELOK bol som sfanatizovaný
Od PONDELKA SOM FANATIK TY KOKY
(Michal H.)

Ku slobodnému vyjadreniu emócie, kreativity klienta, ku ktorej prichádza, aj keď nie vždy pre nás predvídateľným spôsobom, je určite potrebný
vhodný čas a bezpečný, komfortný priestor a taktiež je to aj o dôvere
a dobrom vzťahu.
Arteterapia a vzťah
Dobrý vzťah beriem ako dôležitú súčasť celkovej arteterapeutickej práce.
Výtvarná, či akákoľvek iná terapeutická práca s klientom – človekom, ktorej sa primárne venujem, si z mojej skúsenosti vyžaduje budovanie vzťa-
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hu. Niekedy vzťah vznikne aj spontánne,
no veľa krát je to v tom, ako terapeut ku
klientovi – človeku pristupuje. Malo by
to byť formou podpory a snahy prispôsobiť výtvarné aktivity možnostiam človeka, na druhej strane nebáť sa vykročiť
aj mimo zabehané štruktúry. Individuálne výtvarné aktivity dávajú priestor aj na
istú blízkosť, pri ktorej sa človek uvoľní
a cíti sa bezpečne. Aj to napomáha budovaniu vzťahu. O tento vzťah sa dá potom
oprieť aj pri praktickom fungovaní s klientom – človekom v rámci zariadenia.
Samotná arteterapia nie je iba o maľovaní
obrázkov, ale aj – pokiaľ je to s dotyčným
klientom možné – o spoločnom rozhodovaní sa, diskusii, o vymýšľaní tém, výbere farieb, výtvarných médií a podobne.
Dobrý a rozvíjajúci sa vzťah človeka
s postihnutím a terapeuta považujem
za kľúčový pri vytváraní možností posúvať ho vpred. Nie každý z nich má
vzťah ku výtvarnému prejavu, ale každý je prístupný dobrému vzťahu, každý
je otvorený tomu, že mu niekto venuje
pozornosť a vníma ho. Preto sa snažím
pri tvorbe a počas nej o nastavenie pohodovej atmosféry, v ktorej sa cítim
dobre ja a tým pádom verím, že aj ten
klient, s ktorým tvorím. Hudba, prostredie, vôňa sú dôležitou súčasťou celého procesu. Aj tvorivý neporiadok môže prispieť ku tvorivému nabudeniu. Ak sa ten človek cíti súčasťou niečoho veľkého, alebo
skrátka len súčasťou niečoho, je to pre neho zaujímavé je to prínosné.
Primárnu hodnotu nekladiem len na výslednú kresbu či maľbu, ale za-
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meriavam sa najmä na proces tvorby, na vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom je radosť tvoriť. Arteterapiu (liečbu výtvarným umením)
vnímam najmä ako proces, teda niečo čo prebieha v čase, čo sa vyvíja
a niekam sa posúva. Posúva sa človek s postihnutím a spolu s ním aj ja.
Verím, že dopredu. Prostredníctvom výtvarných techník a individuálneho prístupu hľadám možnosti navodenia pozitívnej zmeny, prípadne
spomalenie regresu na jeho psychickom stave.
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Virtuálna Galéria
Projekt našej galérie, fungujúcej na virtuálnom princípe, je ešte len v procese. Maľby a kresby klientov, ktoré spolu s nimi tvoríme v ateliéri, by
tak perspektívne mohli ožiť aj v nejakom externom priestore, aspoň na
malú chvíľu. Zaznamenali by sme skrátka tento moment, keď obraz opustí ateliér. Odfotili by sme ho a následne ho sprístupnili on-line formou na
webovej stránke. Názov a meno autora, prípade príbeh, ktorý z jeho vytvorením stojí by bol súčasťou celého výstupu. Uvažujeme aj o možnosti
predajných výstav či aukcií.
Najbližší čas ukáže ako sa bude situácia vyvíjať a aké nové výzvy nás čakajú. Verím však, že aj takouto formou môžeme realizovať osvetu na poli
budovania povedomia o tvorbe a vnútornom živote ľudí s mentálnym
znevýhodnením.
Mgr. Michal Kralovič, liečebný pedagóg
Diagnosticko-terapeutický pracovník
v Domove sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya, Bratislava
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PREBUDENIE ZO ZLÉHO SNA ALEBO
AKO ZNOVA VZLIETNUŤ
Ako to všetko začalo...
Pri jednom z mojich prvých psychiatrických vyšetrení odpovedala pani
trpiaca roky schizofréniou na štandardnú otázku skúmajúcu logické myslenie – aký je rozdiel medzi jablkom a slivkou : „To je jedno, len pri slivke
musíme rozmýšľať“. Od toho momentu sa stala táto psychická porucha
pre mňa svojou nelogickou logickosťou i nezmyselnou zmysluplnosťou
fascinujúcou na celý život.
Vlastne, ani nevieme, či je schizofrénia len jedna alebo je to celé spektrum porúch. Je ako dvanásťhlavý drak, ktorého hlavy sa správajú nevypočitateľne – niekedy bojovníka rovno zabijú, inokedy ho len opľujú
jedovatou slinou.
Schizofrénia je ťažká partnerka – pre pacienta, ktorý ňou trpí i pre terapeuta, ktorý sa jej zranenia a následky snaží minimalizovať.
Dodnes je nespoznaná, hoci sa už dlhé roky ňou zapodievajú vedci celého sveta.
Vieme, čo všetko sú rizikové faktory, ktoré jej umožnia prepuknúť, poznáme mnohé genetické, enviromentálne, medicínske, toxické i iné okolnosti, za ktorých sa nevedomá dispozícia v človeku zobudí, nečakane ho
zasiahne a zmení prežívanú realitu.
Vieme mnohé o biochemických procesoch v mozgu. Vieme úspešne
ovplyňovať liekmi jej jednotlivé symptómy, ale zďaleka nepoznáme príčiny a všetky súvislosti vzniku jednej z najzložitejších psychóz, schizofrénie.
Nevieme ani to, prečo niekoho navštívi raz, iného mnohokrát počas života v nezvládnuteľných atakách, kedy ho klamú všetky zmysly a myseľ si
vytvára chorobné bludné koncepcie.
Ani to nevieme, prečo niekto z nej vyviazne len so „škrabancami“ a iný
nie je už schopný začleniť sa späť a zostane so svojimi strachmi a podozrievavosťou izolovaný vo svojom svete.
Je ešte veľa otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď.
Návšteva neliečeného pacienta pôsobí ako vstup do surrealistického obrazu.
Symbolické sú zastreté okná. Zámky a závory na dverách.
Zväčša izba zíva prázdnotou, nezrozumiteľne popísané, či pokreslené holé

Rekondičný pobyt Piešťany - Tvorivá dielňa s M. Kellenbergerom

steny, neporiadok, chýbajú osobné predmety. Takmer vždy sú tu plné popolníky ohorkov cigariet a šálky s kávovou usadlinou, v ktorej je tiež zopár
zahasených, použitý riad. Zvyčajne špinavšia nepovlečená posteľ. Ostatok je
zmesou šatstva, zvyškov jedla, smetí.
Niekedy obydlie obsahuje bizarnosti, ktoré majú svoju bludnú logiku a význam – kôpka spáleného chleba na sporáku /“veď aj oheň musí niečo jesť...“/,
stovka a rodinné fotografie v lavóri s vodou, /“voda ich chcela vidieť“/, vrecko
cukru a koláče na rádiu /“pre tých, ktorí v ňom hrajú...“/, veľký drevený kríž
ochraňujúci pred páliacimi laserovými lúčmi od zlých susedov...
Obyvateľ má čudácky zanedbaný vzhľad, neučesané vlasy, dlhé hnedé
nikotínové nechty. Dlhšie neprezliekané oblečenie. Niekedy napriek letnému počasiu niekoľko vlnených čiapok na hlave, oči skryté za slnečnými
okuliarmi...
Na prvý pohľad z neho vyžaruje zjavná nedôvera, ostražitosť, podozrievavosť, uzavretosť pred svetom, skryté emócie, zamknuté schopnosti.
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Záber z workshopov keramiky s akad. soch. Ivicou Vidrovou

Ak sa psychicky chorí primerane liečia, zbavia sa klamúcich halucinácií
i mylných bludných úsudkov a vrátia sa do svojho rodinného prostredia.
Často však zostávajú ešte nejaký čas zabrzdení vo svojej spontánnosti,
iniciatíve a aktivitách denného života.
Neopustila ich ešte celkom nedôverčivosť, opatrnosť v komunikácii
a nadväzovaní vzťahov, niekedy depresia, nechuť k činnosti, k návratu
k pôvodným povinnostiam a záujmom.
Aby sme pacientom po liečení pomohli vstúpiť opäť do ich života, vrátili
im dôveru v ľudí, zobudili v nich znova ukryté emócie, uľahčiť, aby objavili svoje schopnosti, záľuby, kreativitu a prekonali svoju naučenú nečinnosť, vzniklo pre nich Rehabilitačné centrum Krídla.
Jednou z mnohých pestrých aktivít, ktoré pacientom Krídla poskytujú,
práve terapia umením je prijímaná bezprostredne, dáva pocit bezpečia,
nevyžaduje detailnejšiu verbálnu komunikáciu. Poskytuje priestor pre
nápady, vyjadrenie nálady, umožňuje odbúranie stresu, korekciu vzťaho-

vačnosti, ventiláciu nahromadených emócií.
Poskytuje pocit uspokojenia, satisfakcie, zlepšenie sebadôvery a sebavedomia, zobudenie starých a objavenie nových zručností a schopností.
Arteterapeutická paleta je v Krídlach pestrá.
Terapeuti učia pacientov používať rôzne maliarske techniky a materiály, pacienti pracujú individuálne i skupinovo, pomáhajú si a oceňujú vzájomne svoje diela.
Niektoré stretnutia majú danú tému, iné umožňujú voľnú tvorbu.
Reprodukujú obrazy slávnych maliarov, o ktorých si pripravujú informácie, tvoria koláže, asambláže...
Neobyčajné diela vznikli na tvorivých dielňach s renomovanými akademickými maliarmi Dušanom Nágelom, Vladom Kordošom, Martinom
Kellenbergerom a s akad. sochárkou doc. Ivicou Vidrovou.
Ocenením prác z arteterapie boli výstavy s vernisážami na Úrade komisárky WHO, vo foyeri divadla Nová scéna, v galérii Slovenského rozhlasu
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Dekorácie k animovanému filmu

a v niekoľkých ďalších bratislavských umeleckých galériách.
V keramickej dielni sa pracuje s hlinou, glazúrami, pod vedením keramika tvoria vlastné figúrky, sošky, nádobky, keramické obrazy...
S umeleckou drôtikárkou tvoria individuálne šperky i skupinové výtvory.
Iné ručné práce zahŕňajú paličkovanie, tkanie, plstenie, makramé...
Všetky tieto techniky rozvíjajú nápaditosť, tvorivosť, ale cvičia i jemnú
motoriku, ktorá je často menej obratná vplyvom užívania liekov.
Muzikoterapia a dramatoterapia sú relaxačné, hravé, obľúbené, prinášajúce často príjemné prekvapenie z vlastných spontánne realizovaných
nápadov a ocenenia spolupacientov. Podporujú komunikáciu, schopnosť
spolupracovať. Účastníci sú vedení k vlastnej tvorbe krátkych divadelných hier, ktoré majú možnosť predviesť na spoločenských večierkoch.
Výsledky práce pacientov na hodinách kreatívneho písania, ktoré je
vedené študentkou novinárskej fakulty sú vydávané v podobe časopisu
Krídelník.
Jedinečnou súčasťou tohto arteterapeutického spektra je originálna metóda – tvorba animovaného filmu.

Vznikla vďaka spolupráci pedagógov a študentov Katedry animovanej
tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení
v Bratislave.
Bývalý študent, dnes režisér animovaného filmu pracuje ako terapeut
s návštevníkmi Krídiel už niekoľko rokov.
Animácia oslovuje komplexne tvorivé schopnosti v procese oživenia
neživého.
Nové technológie umožňujú pracovať iným spôsobom s výtvarnými
prvkami tradičnej výtvarnej arteterapie, ktoré pacienti vytvárajú interaktívne.
Tvorca vnáša do statického objektu výtvarného prvku novú dynamiku
a dáva tejto činnosti aj iný, vnútorný zmysel.
V tvorbe animovaného filmu sa výtvarné dielo (kresba, vystrihovaný
papierik, látka, výtvarný objekt rôzneho materiálu, či reálna vec ) – posúva do polohy protagonistu, mení sa na postavu, ktorá získava charakter,
vstupuje do vzťahov a vytvára príbeh.
Pacient si vytvára „svojho“ hrdinu, dodáva mu charakter, emócie, iden-
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mou upozorňuje na ekologické problémy súčasnosti, bol vybratý a uvedený v súťaži Medzinárodného festivalu animovaných filmov „Anifest“
v Tepliciach, Česká republika v roku 2011.
Jeho autori – pacienti s psychickými poruchami sa podieľali na kompletnom tvorivom procese – od literárnej prípravy, cez výtvarné návrhy
i animáciu pod vedením vtedy študenta, dnes režiséra animovanej tvorby.
Dynamika procesu animácie i rozvíjanie príbehu v tímovej spolupráci
posunula tradičné formy arteterapie do novej oblasti – animovaný film sa
stáva skvelým prostriedkom komplexného procesu liečby.
Projekt, ktorý vznikal niekoľko rokov v technológii papierikovej animácie, je zároveň prvým slovenským animovaným filmom, ktorého autormi
sú psychiatrickí pacienti.
Pripojené fotografie ilustrujú diela našich návštevníkov a sú potvrdením ich i našej radosti a satisfakcie.
MUDr. Eva Janíková, psychiater-psychoterapeut
Občianske združenie Krídla, Bratislava
Dekorácie k animovanému filmu

tifikuje sa s vytvorenou postavou. Stáva sa súčasťou tvorivého procesu
animovaného filmu.
Technológie animovaného filmu majú širokú škálu: papieriková, kresba, animácia piesku, plastelíny, bábková animácia, animácia 3D objektov.
Práca prebieha formou tvorivej hry, zapojenia vlastnej fantázie a osobných skúseností tvorcov, sú povzbudzovaní k samostatnej tvorivej činnnosti, získavajú režijné a dramaturgické zručnosti.
Spoznávajú prácu s kamerou, s počítačom.
Terapeut stavia tvorcov na rovnocennú úroveň s profesionálmi.
Animovaný film POZRI SA! (LOOK AND SEE !, SK, 2010, 7 min.),
ktorý vznikol ako netradičný projekt denného Rehabilitačného centra
Krídla a spolupracovníkov z Katedry animovanej tvorby, predstavil novú
formu arteterapie aj na profesionálnej platforme.
Tento pôvodný animovaný film, ktorý humornou rozprávkovou for-
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REPORT Z KONFERENCIE O ART BRUT V BRNE
V dňoch 8. až 10. septembra 2020 som sa zúčastnila spolu s Petrom
Cossom, Silviou Mikoláškovou, MUDr. Evou Janíkovou a akad. sochárom Vladom Kordošom na konferencii o art brut organizovanou ateliérom Kreat������������������������������������������������������������
a Moravskou galériou.��������������������������������������
Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Magistrátu mesta Brna.
V utorok podvečer sa konala vernisáž výstavy obrazov manželov
Jany a Radima Jakubcovcov, ktorí sa zoznámili v ateliéri Kreat a tvoria
individuálne ale aj spoločne. Radim píše aj básne. Niektoré recitoval aj
na vernisáži. Kurátorom výstavy bol Vladimír Kordoš. Roky sa venuje
art brut a je to zároveň aj jeho hobby. Výstava aj vernisáž sa uskutočnila
v reštaurácii Pivnice.
V stredu 9. septembra bola predpoludním prednášková časť konferencie, kde odzneli príspevky z Brna, Bratislavy aj Olomouca. Naše OZ
Krídla Bratislava prezentovala Eva Janíková, predstavila najmä jeho arteterapeutické aktivity. Mgr. Michal Kráľovič, bratislavský arte terapeut,
vo svojej prednáške poinformoval o arteterapeutickej práci s ľuďmi
s mentálnym postihnutím. Dozvedeli sme sa o najnovších trendoch
v moravsko-�������������������������������������������������������
slovenskom regióne. Všetky referáty odzneli na pôde Moravskej galérie.
Popoludní sme sa zúčastnili filmového predstavenia v kine Scala.
Filmové predstavenie bolo zostavené z krátkych dokumentov o art
brut. Premiérovo sme si pozreli snímku mladej slovenskej dokumentárnej režisérky Márie Brnušákovej o slovenskom art brut. Autorka
predstavila najmä diela Petra Cossa��������������������������������
a Silvie ����������������������
Mikoláškovej. V podvečer sme sa opäť všetci stretli v príjemnom spoločenskom posedení
pod záštitou mesta Brna. Venovala sa nám pani Zukalová, pracovníčka magistrátu.
Večer som sa ešte vrátila na Husovu do záhrady Moravskej galérie
na narodeninovú párty konceptualného umelca Jána Valocha. Bolo to
príjemné zakončenie dňa aj so záverečnou prezentáciou experimentálnej rozhlasovej hry v suteréne záhrady. Ján Valoch bol celý čas v centre
diania a udalosť bola ukážkou kultúrneho večerného života v Brne.
V slovenskej výprave boli okrem vyššie menovaných ešte ďalší pred-
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stavitelia art brut Peter Dunaj Spilly a podporovateľ art brut, bulharský
pravoslávny kňaz Nikolaj Antonov s manželkou.
Celá konferencia bola veľmi dobre zorganizovaná pod taktovkou Antonína Krejčířa������������������������������������������������
a prispela k dlhoročným������������������������
dobrým vzájomným moravsko-slovenským art brut vzťahom a výmene skúseností. Posunula nás
o kus ďalej v oblasti výtvarného prejavu ľudí s psychickými problémami. Verím, že aj v blízkej budúcnosti sa nám podarí pokračovať v úspešnej tradícii.
Mgr. Magda Papánková, o. z. Krídla

Peter Coss, OZ Krídla
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TŘIKRÁT ART BRUT FILM
1. Druhý život dřeva, rež. Václav Kadrnka, 2009, 13 min.
2. Muž, který maloval moře, rež. Karel Čtveráček, 2005, 29 min.
3. Botanická zahrada Anny Zemánková, rež. Philippe Lespinasse, 2017,
25 min.
Výtvarně vytříbený film scénáristy a režiséra Václava Kadrnky dává
do souvislosti pozoruhodné řezbářské dílo autodidakta Jana Šimka
(1860–1955) z rázovité valašské vesničky Ublo s krajem, ve kterém je
vytvářel a s přírodními úkazy, jež mu byly silnou inspirací a přinášely mu nejrozmanitější náměty pro jeho původní tvorbu. K té se dostal
až v šedesáti letech svého věku. Snímek zdůrazňuje především živelnou
spontánnost Šimkovy řezbařiny, formované nikoliv akademickými vlivy vysokého umění, ale také ani výhradně zažitými tradičními postupy umění lidového. Originální práce s dotvářením samorostů zrcadlí
jeho bohatou fantazii a také nezávislost na jakékoliv nápodobě, která jej
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tak posouvá do hraniční oblasti mezi folk art a syrovým uměním. Navíc
tímto filmem oživíme vzpomínku na jeho dlouhý a plodný tvořivý život, který skončil právě před 65. lety. Další životní jubileum se vztahuje
ke spontánnímu malíři a hlavně kreslíři Jindřichu Vikovi (1899–1980),
který zemřel před čtyřiceti lety. Zařadil se mezi české tvůrce art brut
svou pozdně probuzenou vitální tvorbou, které se věnoval na popud své
dcery sochařky Jindry Vikové až po sedmdesáti pěti letech svého života, po dlouhé pauze, která uplynula od ukončení jeho profesní kariéry
bankovního úředníka. Reálné předlohy tehdy vystřídal kresebný záznam
vzpomínek z jeho vlastního téměř uplynulého světa, kdy vodovými barvami na bílém papíře dovedl vykouzlit minimálními prostředky vše, co
mu připadalo zajímavé: krajiny, šelmy, živly, květiny a především pak
vysněná moře, která sice nikdy skutečně nenavštívil, ale dovedl si je ve
své fantazii živě představit na různých místech zeměkoule. Film režiséra
Karla Čtveráčka je poctou tomuto skromnému tvůrci a jeho půvabnému
minimalistickému dílu, kterým přispěl do oblasti neškolené spontánní
tvorby. Jeden pastel paní Anny Zemánkové (1908–1986) mám na očích
již čtyřicet roků. Jsou na něm vytvořeny kombinovanou technikou tři
rozevláté květy, které se vznáší v prosvětleném a neurčitém, jemně pojednaném oranžovém prostoru. Při jejich tvorbě se autorka neostýchala
použít obyčejnou propisovací tužku a ozvláštnila je svojí osobitou technikou protlačování podkladového papíru v místech jakýchsi drobných
pestíků, čímž dosáhla zvláštního, překvapivého haptického účinku díla.
Divák je při pohledu na motiv obrazu mírně znejistěn. Plátky neznámých
květin na tenkých stoncích lze totiž také snadno interpretovat jako napnuté plachty lodi mířící do neznáma. Zcela jistě někam jinam, za obzor
našeho známého světa. Tato ambivalentnost, spojená s bohatou originalitou tvarů a křivek, vyhýbající se pouhé prvoplánové dekorativnosti je
navíc podtržena nezaměnitelným barevným cítěním senzitivní autorky.
Otevírá tak před námi úchvatnou krajinu imaginace a tajuplných chvějivých labyrintů, kterou v mnoha podobách a vždy z jiného úhlu pohledu
zachycuje s nevyčerpatelnou kreativitou a meditativním soustředěním
na nečekaný detail. Interpretovat její tvorbu lze určitě mnoha způsoby,
stejně jako lze akcentovat při výkladu přímo se nabízející atributy: hudebnost, improvizaci, senzibilitu, svéráznou představivost, impulzivnost,
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DRSNE A NEŽNE

Pavel Konečný, 1975, foto Bohdan Holomíček

snovost, ornamentálnost atd. Všechny zmíněné a jistě spoustu dalších
lze vysledovat v jejím rozsáhlém a až udivujícím způsobem různorodém
a svébytném výtvarném díle, zařazovaném dnes jednoznačně do projevů
art brut. O všech těchto zvláštních rysech svého umění otevřeně hovořila
v rozhovoru, který jsem s ní natáčel na magnetofon v jejím pražském bytě
v roce 1980 při přípravě pořadu, který byl potom úspěšně uveden v Divadle hudby Olomouc. Rozhovor zakomponoval scénárista a režisér Philippe Lespinasse do svého filmu „Le jardin botanique d’Anna Zemánková“
a byla tím tak zhodnocena moje dávná snaha bezprostředně zdokumentovat a zachytit lidskou vřelost, originalitu a opravdovost tvůrkyně, která
stála u kořenů mého zájmu o art brut.
Mgr. Pavel Konečný
dramaturg festivalu Art brut film Olomouc

Psychicky chorých ľudí, ktorí nezvládajú tento svet, pribúda. Podľa štatistík Institute for Health Metrics and Evaluation trpí v Európskej únii viac
ako jeden zo šiestich ľudí duševnou poruchou alebo chorobou. V prepočte ide o takmer 84 miliónov ľudí. Samozrejme sú to rôzne formy chorôb
v rôznych štádiách.
To čo sa deje hlavách psychicky chorých môžeme my „normálni“ prežiť
každý deň vo sne. Náš mozog si vtedy jednoducho robí čo len chce, podobne ako u fyzických druhov choroby, telo jednoducho začne fungovať
inak ako by malo.
Psychické ochorenie, na rozdiel od fyzických chorôb, nemusí byť vždy
deštruktívne. Dokazuje to množstvo významných umelcov, ktorým práve psychické choroby pomohli k originalite. Práve choroba im umožnila
vnímať tie podnety, ktoré my zdanlivo „odolní“ nevnímame. Hodnotné
diela však vytvárajú aj neškolení, psychicky chorí ľudia. Ich obrazy zaujali
Francúza Jeana Dubuffeta, ktorý nazval ich tvorbu – ART BRUT.
Tento výraz som parafrázoval, keď som pripravoval film o podobných
ľuďoch, dal som mu názov – NEŽNÍ BRUTALISTI. Producent tým nebol
nadšený, pretože slovo brutálny vyvoláva v našich končinách predstavu
hrubosti, či dokonca krutosti. Na jeho radu som zmenil názov na DRSNE
A NEŽNE, pretože drsných vnímame u nás ako tvrdých, ale v podstate
správnych ľudí.
Nechcel som, aby bol film len akousi lacnou zbierkou atraktívnych
podivínov, ktorí zaujmú širokú divácku obec. Chcel som, aby film bol
hlbším obrazom nášho sveta, v ktorom žijeme. Zaujímalo ma, prečo citlivejšie povahy nezvládnu niektoré zdanlivo bežné situácie a jednoducho „sa zbláznia“. Nezaujímali ma mentálne postihnutí, ale ľudia, ktorí
boli do istého veku „normálni“, do oficiálneho blázinca sa dostali až
v dospelosti. Hoci dnes, ako tvrdí istý známy český psychiater „všetci
žijeme v blázinci“.
Samozrejme najväčšie skúsenosti s týmito ľuďmi majú psychiatri, preto
som sa pri hľadaní vhodných typov ľudí obrátil na nich a rôzne arteterapeutické spoločnosti. Zbytočne! Nepomohli mi získať súhlas žiadneho
pacienta, ktorý ma zaujímal. Poznal som len rôzne predpisy a nariadenia,
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ktoré robia z psychicky chorého človeka chránený druh. Keď som priamo
kontaktoval ľudí, ktorí ma zaujali, boli plní obáv. Nikto sa nechcel stať
„filmovým hrdinom“. Chápal som ich, pretože ak trpíte psychickou chorobou, určite sa nechcete s vašim problémom predvádzať na verejnosti,
aby ľudia, ktorí vás uvidia v televízii, alebo v kine ukazovali na vás - to je
ten blázon.
Po mnohých peripetiách sa mi nakoniec podarilo prelomiť neprekonateľné bariéry. Výrazne mi v tom pomohli dvaja ľudia - jednak môj bývalý
spolužiak z umeleckej priemyslovky Vlado Kordoš a Tondo Kejčíř z brnenského ateliéru KreAt. Zoznámili ma s celou skupinou psychicky chorých ľudí zo Slovenska a Moravy, ktorým sa roky venujú. Vďaka Vladovi
a Tondovi mnohí z nich našli akýsi vnútorný pokoj a vlastnú ľudskú hodnotu, ktorá im pomáhala žiť ďalej. Zároveň v sebe objavili skrytý výtvarný,
či literárny talent, ktorý by možno nepoznali ak by žili bežným životom
nás „normálnych“.
Dlhoročná práca spomínaných dvoch pánov mi pomohla získať dôveru
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ľudí z ich okruhu, ktorí ma zaujali. Pretože verili im, akosi spontánne
začali veriť aj mne. Ako sa ukázalo, nebolo to také jednoduché, pretože
ja som chcel po nich, aby svoje intímne traumy odhalili pred kamerou
a verejnosťou. Viacerí to dovtedy nerobili. A tak som sa musel postupne
stať ich dôverným priateľom, pred ktorým sa nepretvarujú a sú otvorený
a úprimný. Bolo to nevyhnutné, aby som mohol nakrútiť dokumentárny
film, aký som mal v predstavách, za ktorý sa nemusím hanbiť.
Totiž typ pravdivého autentického, nehraného dokumentárneho filmu
som presadzoval ešte v časoch bývalého spoločného štátu. Za čo som dostal niekoľkokrát hlavnú cenu, či iné ocenenia na spoločných festivaloch
dokumentárnych filmov.
Samozrejme chcel som, aby aj v tomto filme, bol divák účastníkom dôverných intímnych stretnutí s ľuďmi, ktorí svoje každodenné traumy intenzívne prežívajú a umelecké diela, ktoré vytvárajú sú priamym obrazom
ich duše. Ako hovorí vo filme jeden z nich „v týchto dielach sa chcú sa
vymaľovať, alebo sa vypísať z problémov“.
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Vo filme sa ich obrazy a poézia stali dôležitou súčasťou nielen ich životných príbehov, ale zároveň prienikom do ich duše, ktoré sa otvára pred
divákom.
Vo filme chceme zaujímavým spôsobom ukázať, že v dnešnom svete,
ktorý ohrozuje množstvo vysokopostavených šialencov, je mnoho bežných psychicky chorých ľudí, ktorí nás obohacujú. Jednak nám odkrývajú
skryté rozmery „našej duše“, zároveň dokazujú, že psychické ochorenie
môže v človeku rozvinúť rôzne schopnosti, ale aj vnímavosti, ktoré sme
my „normálni“ stratili.
Niektoré veci sa zdajú úplne nereálne. Napríklad obrazové halucinácie,
ktoré prepukli u študentky dejín umenia, počas prázdninového pobytu
pri mori. Na hladine sa odrazu objavilo bežiace stádo koní. Pretože sa
tieto vidiny opakovali, hospitalizovali ju na psychiatrii. Jej schizofrenická
vízia však mala zvláštne pokračovanie. Priateľka, s ktorou bola vtedy pri
mori si po rokoch skutočne založila konskú farmu. Preto verí, že Zuza je
vizionárka – schopná predvídať budúcnosť.
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Iný príklad zhmotnenia predstavy je Lenka, do ktorej pri pobyte v Kalifornii a práci v komparzoch v Holywoode vstúpil Boh a diabol. Tí zvádzajú v jej hlave stály boj o jej dušu a život. Lenka verí, že záchranou
je láska. V jej boji s démonmi jej, okrem psychiatra pomáha starý pán,
s ktorým žije a ktorému doslova ďakuje za to – ako hovorí – že je ešte stále
na tomto svete.
Prípad bývalého študenta fyziky na MFF UK, ktorému psychické
ochorenie, bez varovania, premenilo samotné čísla na symboly s metafyzickým obsahom. Strata logického myslenia a následný panický zmätok
v ňom paradoxne otvoril iné citlivosti. Začal sa venovať tvorivej činnosti - maľba a poézia zmenili jeho hodnoty a vnímanie sveta. Nakoniec
rovnako ako Lenka našiel rovnováhu v blízkosti staršej ženy.
Film sleduje viacero ľudských príbehov, ktoré spája spoločný menovateľ: láska a porozumenie, ktoré našli u svojich partnerov. Hoci
v niektorých prípadoch sa práve v ich bludných predstavách môžu
najbližší ľudia meniť na masových vrahov, z ktorých majú panický
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strach. Nakoniec po utlmení halucinácií zistia, že sú oni jedinou oporou v ich živote.
Našich filmových hrdinov sme sledovali niekoľko rokov. Divák sa stane autentickým účastníkom ich životných príbehov. Zažije s nimi rôzne
dramatické turbulencie a snahu vyrovnať sa so životom a problémami.
Film zároveň nachádza aj akési pomyselné svetlo na konci tunela... preto ho treba jednoducho vidieť...
Ľubomír Štecko
filmový režisér

V článku jsou použity fotografie aktérů filmového dokumentu.
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DIVADLO KLAUNIKY: POHÁDKY V HANTECU
A JINÉ VÍCE I MÉNĚ ÚSPĚŠNÉ POKUSY
O DIVADELNÍ ART BRUT
Jak to začalo
Již v letech 2002-2003 začalo Divadlo Klauniky uvažovat o možnosti
nastudovat divadelní inscenaci, v níž by po boku profesionálních herců
účinkovali také lidé s mentálním handicapem. Ředitel divadla a současně
režisér většiny autorských inscenací této malé nezávislé brněnské scény
Zdeněk Mazáč pečlivě hledal takový inscenační klíč, aby se mohla prostřednictvím role projevit naplno zajímavost a osobitost herce s handicapem, a to i ve všech svých paradoxních rovinách, které s sebou hercovo
postižení může přinášet. Právě ony paradoxy, neotřelý způsob vystupování a spontaneita v sobě nesou množství teatrálních prvků, které jsou
divácky zajímavé. Nadto dětský způsob nazírání na svět a s ním spjatá
hravost, pokud zůstanou přítomny při divadelním nácviku a následně
i v samotném výsledném tvaru inscenace, přenášejí radost ze hry samotné
z jeviště do hlediště mezi diváky, vzniká jakási hra ve hře působící katarzní uvolňující očistný smích.
Snahou režiséra tedy bylo nesvazovat herce s handicapem charakterovou rolí, pevně daným textem ani přesným pohybovým aranžmá. Naopak
úkolem herců bez handicapu bylo umět přirozeně a improvizovaně reagovat na podněty od herců s postižením, dokázat tyto impulzy okamžitě zpracovat a přivést k divácky uchopitelné pointě. Tento úkol klade na
herce bez handicapu nemalé nároky. Současně bylo nutné pevně stanovit
rámec divadelní reality, v níž se všichni herci budou společně pohybovat
a který jim umožní dostatečně svobodné divadelní působení, zároveň
však nastaví jakési mantinely, pravidla, která budou účinkující schopni
respektovat. Takový rámec usnadní plynutí děje, pomůže hercům s handicapem orientovat se v dané divadelní realitě, a v neposlední řadě umožní také diváckou srozumitelnost.
Monology s poslanci
V roce 2004 měla v podání Divadla Klauniky premiéru v Divadle Bolka Polívky v Brně inscenace Voličská kampaň Strany mírného pokroku

v mezích zákona tedy přírodního. Inscenace na sebe vzala podobu parlamentního jednání, jednotliví herci s mentálním postižením se pak zhostili
rolí poslanců Strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního.
Po dramaturgické stránce je inscenace inspirována texty Jaroslava Haška
a právě jeho politickou mystifikací. Kostru divadelního představení tvoří
příspěvky předsedkyň (role předsedkyň Strany představují herečky bez
handicapu), které textově vesměs čerpají z Haškovy knihy. Na ně tematicky navazují referáty poslanců Strany, které tak prezentují herci s postižením. Tyto referáty sice vycházejí z témat akcentovaných v Haškových
textech, současně se však stávají autentickou výpovědí člověka s mentálním handicapem. Referáty poslanců jsou výsledkem osobní invence jejich
představitelů, jejich inklinace ke konkrétním tématům, vycházejí z jejich
vlastních nápadů a postřehů, z jejich vlastního pohledu na zmiňované fenomény, s nimiž se tito mentálně postižení herci ve svých životech běžně
setkávají. Herci s mentálním postižením spontánně vyjadřují svůj vztah
k životu, ke světu, v němž žijí, a který se z jejich perspektivy může jevit
trochu jinak, než z té naší.
Z divadelního hlediska je monologická forma užitá v parlamentním jednání velmi výhodná. Herci s postižením se mohou svobodně autenticky
projevit, vyjádřit (často až improvizovaně) k danému tématu a herci bez
handicapu nejsou nuceni reagovat stále, jen zpovzdálí korigují aktuálně
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vedený monolog, který sem tam doplní vhodnou poznámkou či sdělené
pomohou dovést k pointě. Tento princip je rovněž nesmírně funkční ve
své integrační rovině, dovoluje divákům nenásilným způsobem „nahlédnout pod pokličku“, objevit kouzlo lidí s mentálním handicapem, ocenit
jejich nesporný smysl pro humor, jejich laskavé vnímání světa, diváci jsou
často mile překvapení nečekanými schopnostmi herců s postižením.
Hledání andělského dialogu
Pro následující divadelní dílo však již nebylo možné znovu využít téhož
inscenačního klíče, aniž bychom se naprosto neopakovali. Bylo třeba posunout naši divadelní zkušenost s lidmi s mentálním postižením dál, nastalo hledání divadelně funkčního dialogu. Zvolili jsme formu divadelního kabaretu, tvaru protkaného písňovými vstupy, mezi těmito hudebními
čísly bylo nutno vést rozhovor. Jenže jaký? A o čem vlastně? Aby byl nenásilný, rovnocenný, aby herec s handicapem neodpovídal jedním slovem
a nevznikal dojem jakéhosi účelového výslechu. Původní téma andělů,
kterým jsme se chtěli jako nadpřirozeným bytostem věnovat, se postupně
vytrácelo. Zůstávala jen představa andělskosti lidí s postižením, jakožto
poslů, nositelů nesnadno sdělitelných poselství okolnímu „obyčejnému“
světu. Jenže tento vpravdě duchovní rozměr bylo možno jen s obtížemi
skloubit s výběrem populárních písní, které jsme v rámci chystaného kabaretu měli na repertoáru. Od původního duchovně laděného a populární podbízivé ezoterice se vysmívajícího kabaretu jsme záhy upustili, celé
to nějak nedrželo tvar – byli jsme všichni svázáni představou závažného
poselství, o něž mělo představení své diváky obohatit, nutností tematicky
vedených dialogů, které mají sdělnost, jsou „o něčem“ a působí nenásilně.
Vznikl jakýsi sešroubovaný patvar, který jsme po první veřejné zkoušce
odhodili.
Dál jsme se věnovali pouze písničkám, které jsme postupně začali
prezentovat jako doprovodné akce. Jednalo se o sérii českých populárních písní, hitů především z 60.-70. let, s občasným výletem k české folk
a country. Na tyto akce jsme brávali rovněž naše „poslance Strany mírného pokroku“, kteří vesměs písničky znali a rádi na ně tancovali. Postupně
si každý z nich zvolil svůj způsob sebeprezentace v rámci písňových vstupů. Někdo hrál na všechny možné imaginární i méně imaginární hudební

nástroje, jiný tančil a vyzýval k tanci i diváky v publiku, někdo statoval
a asistoval zpěvačkám přímo na scéně. Neobvyklou formu prezentace
zvolila jedna herečka s mentálním postižením, začala totiž písňové texty
na scéně simultánně překládat do „andělského znakového jazyka“.
Mezi písničkami jsme vedli s našimi herci s postižením dialog, ale víceméně dialog o nich samotných. Vznikala jakási „interview s poslanci
Strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního“. „Poslanci“
hovořili o sobě, své funkci ve Straně, o svých příspěvcích a o tom, co mají
jako poslanci na starosti. Také mluvili o tom, co všechno dělají v rámci kabaretu. V téže době Divadlo Klauniky otevřelo chráněné pracoviště
v Jeseníkách – Penzion Lipůvka, který poskytuje stravovací a ubytovací
služby. Čtyři z našich herců s mentálním postižením zde získali zaměstnání. V rámci kabaretu tedy mluvili i o své práci na Penzionu Lipůvka.
Tato interview tedy představovala veškeré integrační a inkluzivní aktivity
Divadla Klauniky. Inscenace Andělský kabaret v té podobě, jak je dodnes
prezentována, je v podstatě divadelně zpracovanou reklamou Divadla
Klauniky, reklamou na sebe sama. Avšak reklamou zpracovanou s jistou
poezií a s citlivou účastí lidí s mentálním postižením, kteří znovu dostá-

66

ART BRUT BRNO 2020

ART BRUT BRNO 2020

67

vají prostor mluvit sami o sobě, mluvit o tom, co ve svém životě dokázali
a jaké úspěchy již mají za sebou.
Integrační experiment – děti bez handicapu a dospělí s handicapem
V roce 2016 jsme započali nový divadelně-integrační experiment. Od počátku naší integrační činnosti uplynulo více než deset let. Nastudovali jsme
za tu dobu sice pouhé dvě divadelní inscenace, zato jsme však jako integrovaný divadelní soubor měli za sebou velké množství repríz (zejména s inscenací Voličské kampaně) a hráli jsme s úspěchem nejen pro odbornou,
ale zejména pro širokou, často zcela nepoučenou, veřejnost. Rovněž bylo
realizováno velké množství představení pro středoškolské publikum.
V této době se ustavila šestičlenná skupina lidí s mentálním postižením,
která s námi soustavně spolupracovala. Tito naši kolegové s handicapem
působili nejen jako herci, ale také jako technici při divadelních zájezdech,
a samozřejmě se rovněž v rámci své pracovní smlouvy podíleli na provozu Penzionu Lipůvka. V roce 2016 jsme současně založili malý dramatický kroužek při divadle, který navštěvovalo osm dětí (ve věku od 10 do 16
let). Vznikl tedy nápad vytvořit vedle dramaťáku pro děti také integrační
dramatickou dílnu, v níž se budou pravidelně setkávat děti bez handicapu s dospělými osobami s mentálním postižením. V souvislosti s touto
dílnou bylo nasnadě vytvořit rovněž v takto integrované skupině i novou
divadelní inscenaci.
V součinnosti stálých herců Divadla Klauniky, dětských členů dramatického kroužku a herců s mentálním postižením jsme začali zkoušet nový
kus s názvem Malé velké kabaretní panoptikum. Jak název napovídá,
jednalo se opět o komponovaný hudební pořad opírající se o naše předchozí zkušenosti z Andělského kabaretu. Dětští protagonisté doplnili kabaret svými autorskými monologickými výstupy. Nad celou inscenací se
klenul rámec svatební hostiny. Pořad byl věnován dvěma našim hercům
s mentálním postižením, kteří se již léta mají rádi. V tomto hudebním
kabaretu si zahráli nevěstu a ženicha a měli možnost tak při každé z repríz
znovu zažít svoji divadelní svatbu, neboť k té oficiální ve svém reálném
životě rozhodně nedospějí. Písňová čísla doplněná o pohybová aranžmá
a drobné choreografie střídaly gratulace novomanželům, v jejichž rámci byly prezentovány také dětské monology. Vstupy herců s handicapem

byly vedeny opět formou poloimprovizovaného dialogu. Pořad trpěl nesourodostí jednotlivých čísel, která byla až násilným způsobem propojována dohromady. Přesto však přijetí u diváků bylo bouřlivé, účinkování
dětí spolu s lidmi s handicapem přinášelo do představení nesmírnou hravost, a proto bláznivá spojení nepůsobila nepatřičně, naopak podporovala v hercích fantazijní snivé představy a v divácích návrat k dětským hrám
a snům. Nemalý podíl na síle představení mělo i množství účinkujících:
při brněnské premiéře v Divadle Bolka Polívky se před plným sálem klanělo víc než dvacet „malých i velkých“ herců.
Pět hereček vypráví pět pohádek
V následujícím roce jsme konečně nastudovali naprosto kompaktní divadelní tvar, inscenaci s názvem Pohádky v hantecu.
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Hantec je známý brněnský slang, zpopularizovaný mimo jiné také Frantou Kocourkem, slavným brněnským silákem. V roce 2017 by byl František Kocourek oslavil své sedmdesáté narozeniny. Právě Franta Kocourek
se v 70. letech ujal „intelektuálně nesmělého“ šoumena Rudyho Kovandy coby jeho manažer. A byl to znovu právě Kocourek, z jehož iniciativy
vzniklo hudební těleso Los Brňos, které Kovandu jakožto zpěváka později doprovázelo. Slavná je i pravdivá historka o tom, jak Rudyho Franta
Kocourek a jeho přátelé dostali na přední příčky populární ankety Zlatý
Slavík. Právě ona Kocourkova mystifikace a Rudyho svérázný pěvecký
projev jsou prvky natolik příbuznými se způsobem myšlení a divadelního působení Divadla Klauniky, že rozhodnutí bylo nasnadě. Vytvoříme
inscenaci v hantecu a věnujeme ji k nedožitým sedmdesátinám slavnému
brněnskému gladiátoru Frantovi Kocourkovi, a potažmo i jeho chráněnci
Rudy Kovandovi.
Hantec je slang ne zrovna dobře srozumitelný člověku neznalému.
Proto jsme vybrali jako předlohu Pohádky v hantecu aneb Goldnový
merchny od Honzy Hlaváčka, nynějšího brněnského propagátora hantecu. Hlaváček však klasické (nejen) české pohádky do hantecu pouze
nepřeložil, jeho verze pohádek je značně upravená a v této podobě je
určena zejména již dospělým milovníkům hantecu. Přesto všechno zůstává základní děj klasických pohádek zachován. To byl prvotní předpoklad pro inscenování této „hantecové“ předlohy, který dovoloval užití svérázného brněnského slangu a současně dokázal zajistit diváckou
srozumitelnost. Klasické pohádky každý zná, proto se relativně snadno
zorientuje v ději, byť by zrovna přesně nerozuměl tomu, o čem to herci
právě mluví.
První verze Pohádek v hantecu vznikla opět v integrované skupině stálých herců Divadla Klauniky, nedospělých členů dramatického kroužku
Malá Klaunika a herců s mentálním handicapem. Každá z pěti hereček si
zvolila z Hlaváčkovy knihy jednu pohádku, které se ujala jako vypravěčka. Kromě Hlaváčkova textu k autorské úpravě, dostaly vypravěčky k dispozici dle vlastního uvážení herce s postižením a herce-teenagery (tj. členy Malé Klauniky), které spolu s režisérem obsadili do jednotlivých rolí
konkrétní pohádky. Každá z pohádek tak má svou vypravěčku a své herce.
Pro inscenaci byly zvoleny pohádky O neposlušných kůzlátkách – Kerak
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prčiska vykóřili s vlčmenem; Císařovy nové šaty – Kaizrova novodurová šolna; Obušku, z pytle ven – Baldo, z pytloša aus; O šípkové Růžence – Šípkatá
Růža; O dvanácti měsíčkách – Vo dvanácti moncnech.
Inscenace je koncipována jako pásmo vyprávěných pohádek proložených písněmi v hantecu. Každá z pohádek je pak vyprávěnou loutkohrou
s živými herci. Vypravěčky přímo na scéně instruují své herce, napovídají
jim text, vodí je a aranžují jako živé loutky. Bez nápovědy a pohybové
instruktáže se herci s postižením v takto složitě komponovaném tvaru
neobejdou. Tato jejich nedostatečnost je zde však povýšena na samotný
princip, stává se tedy jedinečným prostředkem ke způsobu inscenování
s divácky atraktivním zcizujícím efektem. Vlastní řízení herců-loutek
vypravěčkou na jevišti je přesně režijně určeno, jednou je laskavé, jindy
téměř hulvátské. Vypravěčka má možnost své herce komandovat, jejich
repliky opravovat či vracet, nebo také komentovat jejich výkony. Všechna
takováto záměrně na odiv vystavená nedokonalost všech herců i vypravě-
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ček samotných (když si třeba se svými herci nakonec vůbec neví rady) se
stává zřídlem komiky.
Kontrastně také působí srovnání „umělečtějšího“, avšak stále v mnohém
naivního a do sebe obráceného herectví teenagerů vedle spontánního
a svou neumělostí živočišného herectví herců s postižením. Teenageři
znají bezchybně své repliky a pamatují si pohybová aranžmá, avšak jakási
vnitřní plachost a nejistota patřící k jejich věku dodává zřejmou uzavřenost jejich hereckému podání a nedovoluje jim chápat temporytmus inscenace. Mladí herci nedokážou vystihnout ten správný moment, a jsou
tak poněkud opožděni v reakcích na své herecké kolegy (zvláště ty s postižením). Herci s handicapem si naproti tomu nepamatují téměř vůbec
své texty ani pohyb po scéně, zato však do všeho jdou s obrovskou vervou
a odzbrojujícím nasazením.
Jak již bylo řečeno, Hlaváčkova úprava pohádek není určena dětem.
Časově i místně je posun od neurčitosti klasických pohádkových modulů zřejmý: směrem do nedávné minulosti (1970-90) a přímo do Brna,
nebo alespoň na Brněnsko. Díky tomu se zde objevuje řada narážek
na brněnské reálie 80.–90. let, dělají se vtipy na „bolševika“, součástí je
i popis brněnských ulic se všemi jejich neřestnými elementy. Začíná to
u lechtivých vtipů a končí „klepačkou“. Seřazení pohádek v inscenaci bylo
nasnadě, začíná se těmi „light“ kousky a s postupujícím časem představení se přitvrzuje, až vše vrcholí „grupáčem v moncnkempu“.
Další lahůdkou tohoto představení je samotný hantec, jeho zvukomalebnost a komiku pojmenování a slovních spojení ocení nejen hrdopyšní
Brňané a jazykoví fajnšmekři. Není ale tak snadné ho na první čtení (natož slyšení) rozlousknout. Proto tyto jazykové záludnosti dokreslují vypravěčky pomocí gest a jakéhosi polopatického znakování. Je naší snahou
řeč zpomalit a doříci gestem, mimikou, proto je zde rovněž funkční princip opakování: divák tak má možnost rozluštit jazykové šifry hantecu.
Písně mezi pohádkami jsou převzaté především z repertoáru Los Brňos.
Vedle hantecové povídky Goldnové fógl, která vypráví cestu Rudyho Kovandy za Zlatým Slavíkem, otevírá inscenaci známý a po hudební stránce
velice vydařený Rettegyho song Američan ve štatlu. Následují hantecové
cover-verze písní Merilou a Pozdrav Astronautovi (Doktor Špína) a píseň
Bokomary Konópek z Práglu. Těsně před závěrem se všechny vypravěčky

ART BRUT BRNO 2020

71

promění v Rettegyho hitovou Doňu Broňu. Úplné finále se nese v duchu
písně Zoncna a prigl, která oslavuje Brno, krásu brněnských „kocórů“,
dobré pivo a poslední flám u „pekelnéch futer“. Všichni účinkující (5 vypravěček, 6 herců s mentálním handicapem, 5 teenagerů a 2 děti) společně zpívají a chlapci odnášejí jednu z hereček jakoby na márách. Má to
drajv i jakousi zvrácenou brněnskou nostalgii.
Všechny výše zmiňované složky inscenace dávají dohromady celek,
který se setkává s nemalým diváckým úspěchem. Ve smyslu integračního divadla lze říci s naprosto nebývalým úspěchem. K tomu přispívá
i kostýmní řešení v duchu brněnské plotny a pozdějších štatlařů: pestré,
nesourodé a vyzývavé současně, jinak řečeno velmi působivé a vábivé pro
oko diváka. V neposlední řadě nás Pohádky v hantecu prostě baví, máme
vytvořený arzenál hlášek z jednotlivých pohádek a každou reprízu si nesmírně užíváme. A to každý divák bezpochyby vycítí.
A právě proto jsme letos v době koronavirové pandemie pro pozvednutí
ducha začali studovat Pohádky v hantecu II. Nových pět pohádek je na
světě a je to zase děsná „čurina“. No fakt, přijďte se přesvědčit sami!
Mgr. Zuzana Perůtková,
Divadlo Klauniky, Brno
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PARTNERSTVÍ MĚST SE PROMÍTÁ I DO UMĚNÍ

PŘÍBĚH S KONCEM SNAD ZÁZRAČNÝM

Město Brno v rámci partnerství s Bratislavou podporuje od roku 2015 aktivity výtvarného ateliéru KreAt, který působí v rámci organizace Kunštát
PRO FUTURO o.p.s.
Za tu dobu se v Brně uskutečnila celá řada workshopů, výstav a besed ve
spolupráci s bratislavskou Ligou za duševné zdravie, která se zaměřuje na
výtvarné aktivity osob s duševními poruchami. Dalším slovenským partnerem je občanské sdružení Duševné zdravie detí, které vzniklo iniciativou profesionálů pracujících na Klinice dětské psychiatrie v Bratislavě.
Jde o nezávislé sdružení odborníků a rodičů dětí s psychickými problémy,
jehož cílem je podpora preventivních a arteterapeutických programů pro
děti s psychickými poruchami. Od roku 2017 se do společných aktivit
zapojilo Občanské sdružení KRÍDLA, sdružující příbuzné, přátelé i lidi
s psychickými poruchami.
Díky této spolupráci jsme měli v Brně možnost seznámit se s uměním
art brut, na které se aktivity atelieru KreAt a jeho slovenských partnerů
v poslední době zaměřují. Výstavy se pravidelně konají v budově České
spořitelny na Jánské a zázemí pro workshopy nachází KreAt na Střední
škole umění a designu a v Moravské galerii. Na těchto akcích se pravidelně setkávají partneři z Brna a Bratislavy, věříme, že se k nim brzy připojí
odborníci i umělci i z další partnerských měst Brna – např. z Polska nebo
Maďarska. Primátorka města Brna Markéta Vaňková převzala záštitu nad
putovní výstavou výtvarných děl českých a slovenských umělců z oblasti
art brut. Vzhledem k omezením v pořádání kulturních akcí kvůli pandemii COVID-19 se výstava zatím prezentovala pouze v Brně a v Bratislavě.
Poslední workshop a konference Art Brut 2020 v Brně se konala pod záštitou náměstka primátorky města Brna Tomáše Koláčného.
Odbor zahraničních vztahů Magistrátu města Brna svým finančním
přispěním usnadňuje pobyt partnerů z Bratislavy na workshopech, výstavách a vzájemných setkáních.

V dobách takřka mýtických, ještě než se duální monarchie stala duální,
dospívali představitelé zdravotních úřadů jednotlivých zemí Rakouska
k názoru, že by v jednotlivých součástech obrovského soustátí měly existovat psychiatrické léčebny (PL). Slovo dalo slovo a nastal nepředstavitelný stavební ruch. V zemích Koruny české byl první takový ústav
v Brně: nezaměnitelná, ještě značně komisně úřední fasáda a přední trakt
byly postaveny v superkrátkém termínu 1861–1863 (rozsáhlý park založen prozřetelně ještě do vlastní stavby). Následovaly ústavy pavilonového
typu – PL Dobřany s dřevěnými dekoračními prvky až podhorsky německými, PL Opava, PL Šternberk, přestavěna PL Horní Beřkovice, upraveny a rozšířeny bývalé kláštery v Kosmonosech, v Opařanech, ústav ve
Lnářích. Vrcholu monarchistického snažení bylo dosaženo v secesních
skvostech ústavů v Praze – Bohnicích a v Kroměříži. Potřeba byla velká,
proto za První republiky masívní budování pokračovalo v podobě léčebny v Německém (Havlíčově) Brodě a pozoruhodným ústavem jihlavským
v krásném funkcionalistickém stylu. Tyto kolosy měly ke svému provozu
zajištěny obrovské hospodářské zázemí se sady, zahradami, stájemi a živočišnou výrobou. Někteří schopní chovanci byli do určité míry zapojeni již
do lehčích prací budovatelských, mnoho dalších bylo zaměstnáno v hospodářských provozech: léčebny rozumně využívaly ochotné spolupráce
části pacientů – ti stejně jako ředitelství k věci přistupovali kladně, s pocitem naplňující užitečnosti, naopak lékaři v tomto zapojení jednoznačně
viděli terapeutickou pracovní činnost. K tomu se však vcelku velkoryse
postupně budovaly i dílny a prostory sloužící nejrůznějším formám terapií. Nutno podotknout, že v celé tehdejší psychiatrii byly farmakologické možnosti neobyčejně chabé: ještě povícero let po druhé světové válce
nebyly známy žádné z léků používaných dnes, různé tinktury a prášky
byly ve své valné většině prakticky neúčinné. První lék na maniodepresivní poruchu byl objeven až na konci 40. let (lithium), první efektivní
antipsychotika byla vyvinuta až v 50. letech (chlorpromazin, haloperidol),
stejně tak antidepresiva. Vzhledem k bědnosti farmakoterapeutické se
o to více zdůrazňovala praktická psychoterapie, léčba prací a různé druhy arteterapie, které lékaři využívali i jako nástroje diagnostického –
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v oněch dobách lékaři skutečně rozebírali kresby a obrazy klientů, zajímala je mnohdy sáhodlouhá literární pojednání – to vše jim poskytovalo
vhled do vnitřního světa nemocných. Arteterapie se těšila velké vážnosti,
leckterý lékař vykazoval nelíčený zájem o nepostradalnou knihu Prinzhornovu „Výtvarná tvorba duševně nemocných“. Ačkoli se od šedesátých
do osmdesátých let 20. století vyvinula celá řada antidepresiv, anxiolytik
a antipsychotik, přežil výše uvedený přístup i u nás, a to netoliko v opojně
liberálních létech šedesátých, ale dokonce i v šedých létech sedmdesátých
a osmdesátých: pacienti se v rámci svých možností pracovně zapojovali
a lékaři se adekvátně zajímali o jejich tvoření. Po r. 1989 se došlo k názoru, že se naše psychiatrie zaostává – začalo ovšem nepřiléhavé tápání,
jak cíle dosáhnout. Po léčebnách se začali potulovat různí, často i dobře
mínící laičtí „znalci“, hovořící o lidských právech, někdy znaleji, někdy
ignorantsky. Naprosto nesprávný byl například jejich přístup k léčbě prací: neznajíce reálnou situaci, blekotali cosi o tom, že se jedná o vykořisťování pacientů. V tomto směru byly jejich interference tak mohutné, že se
záhy místo práce povolovaly jen velmi omezené ergoterapeutické aktivity, kterých ale mnohdy tak nepatrně, respektive natolik primitivní, že se
často stávaly naprostou formalitou a byly odsunuty kamsi k nejzadnějším
traktům. Pacientům se zakazovaly i běžné činnosti úklidu či zahradničení
– oč jednodušší bylo přece najmout další zaměstnance vlastní nebo soukromé společnosti. Pacienti byli přečasto odsouvání do nudné nečinnosti
bez adekvátní náhrady.
Od 90. let se na náš trh postupně dostala nová, údajně ještě lepší antidepresiva a antipsychotika, která měla tzv. všechno vyřešit. Farmaceutické firmy se trvale předhánějí ve velebení svých produktů a svolnými
nástroji jejich reklamních snah se stávají mnozí vysoce postavení a známí lékaři, bohužel i z přípražského Národního ústavu duševního zdraví
– aktuálně jde o nejvíce dotované klinické zařízení založené na důstojné myšlence: vidno však, že občasně rodící i nahnilé plody. Nejrůznější edukační semináře většinou doprovází opulentními rauty a mnohou
doprovodnou maškarádou. Přednášejícím firmy nabízejí finanční bonusy natolik interesantní, že přece nelze odmítnout. Lékaři – posluchači
se nechali vevléci do tohoto kolotoče /potřebují získat body tzv. kontinuálního lékařského vzdělávání/, takže oželeli i to, že bez zjevných dů-
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vodů přednášející mnohdy opakovaně opakují opakované. Vzdělávací
akce nefarmakologické povahy prakticky vymizely – vždyť z nich žádné finanční bonusy a povětšinou ani edukační body neplynou. Celkový trend je zaměřen na naprostou biologickou mechanizaci duševních
poruch, které se mnohde léčí prakticky jen tabletkami – vážnost dalších
druhů terapií se brala a bere na lehkou váhu, lékaři mívají malé znalosti
o psychoterapii, o dopadech psychosociálních, léčbu prací ignorují stejně jako terapii sportovním zapojením nebo nejrůznějšími druhy arteterapie. Psychologové se prakticky až do současné doby počítali mezi tzv.
„další nelékařské profese“ a tak se k nim přistupovalo. Většina sester má
bohaté zkušenosti i vzdělání, které ovšem bývá zcela přehlíženo – tento
necitelný postoj je uráží a bere jim chuť k práci. Velmi zrůdnou roli
v celém zdravotnictví hraje výpočetní technika – od jejího vzniku komunikují lékaři stále více s počítačem než s pacienty – na všech úrovních
se nutně rozrostla celá „nová třída“ sterilních byrokratů. Lékaři i sestry
jsou vynuceni produkovat nesčetnost papírových exkrementů, skutečně
hluboká účastnost dob předchozích je nahrazována úřadováním.
Nezmíněn jsem ponechal ještě jeden, možná nejdůležitější aspekt:
v dobách s ohraničeným výběrem farmakologickým se mnohem častěji
doporučovala „terapie přírodou“ – netoliko při práci v sadech, na zahradě a v parcích, ale i skutečnými vycházkami do přírody, výlety za město,
umožňováním, aby příroda ukázala, co umí – totiž zklidňovat a léčit.
S léčbou přírodou bylo spojeno i další: každá léčebna měla svůj hospodářský dvůr s nejrůznějšími živočichy (koně, oslíci, prasata, kozy, ovce,
psi…). Zprvu se o ně starali sami pacienti: poté, co jim toto bylo upřeno,
mohli alespoň nacházet pasívnější útěchu, poskytovanou animaloterapií. Někde se animaloterapie v léčebnách udržela – velká chvála za to!
Mohl se však vyskytnout i naprosto neterapeutický až obludný krok, že
veškeré zvířectvo byla z areálu ústavu proti jakémukoli zdravému rozumu prostě vykázáno. Canisterapie je někde běžná, mohlo se však stát,
že někde už roky zaznívá volání o zavedení canisterapie – tristní, pakliže
ani tato drobnost neakceptována… A to přesto, že v tomto širém světě
jsme my, lidé městští, udělali skoro všechno pro to, abychom náš život
denaturalizovali a co nejefektivněji se od přírody odtrhli, ačkoli je nasnadě, že si takto plodíme nejrůznější psychotraumata: o to smutnější,
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pakliže by se někde tato traumata netoliko nehojila, ale byla ještě dodatečně rozdírána.
Výše uvedené obráží zpětně i arteterapie. Ta se v některých léčebnách
relativně dobře zachovala a jsou ústavy, kde po desetiletí vzkvétá – jen
namátkou jmenujme např. skvělé aktivity prováděné v Psychiatrické nemocnici Kroměříž, kde mají bohatý ateliér a co dva roky výstavy na hlavním náměstí města v budově Muzea Kroměřížska. Naopak v jihlavské
nemocnici rozmnožili již tak bohatý zvířetník a další úspěchy na sebe
nedaly dlouho čekat. Ovšem jinde amnézie ohledně „terapie přírodou“
mohla vést k uhnívání všeho dalšího. Pozitivním jevem je růst počtu
a kvality nejrůznějších dílen a ateliéru „mimo zdi“, které by mohly být
klienty navštěvovány i během léčby. Zase jde o to, nakolik tlusté tyto zdi
jsou – od jisté tloušťky pranic nepomáhá, ani když se tyto organizace
a ateliéry snaží proniknout dovnitř: jde o zákonnost hrubě a čistě fyzikální. Inu, někde to jde a někde to nejde, také proto, že leckde přejímají
zkušenosti a novinky z jiných zařízení a někde zapomněli, že se to dříve
rutinně dělávalo… Mladá generace zdravotníků tedy někde dostává, někde zase nedostává jakýsi korigens a podněty – ti druzí pak mají velkou
šanci pokračovat v nenápaditém rutinérství. Jako by tomu nebylo dosti,
mnohé dokonala doba nejsoučasnější: teď nemůžeme nic řešit, máme
tu přece Covid! Ale to je obecný syndrom povrchní společnosti, kde se
nemnohé hlavní stává vedlejším a ovšem naopak.
Není pěkné zakončovat příběh na smutné notě. Věřme však, že všude
je možnost záchrany. Věřme, že některým zařízením v Čechách přispějí
na pomoc rytíři z útrob hory Blaník, v našich končinách zase blaničtí
rytíři z Rudky u Kunštátu…
MUDr. Martin Tuček, 2020
psychiatr, Brno
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O ATELIÉRU KREAT
Obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO se od svého vzniku
(2009) snaží přispívat ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením,
k jejich snazší integraci do společnosti, napomáhá překonávání všemožných bariér a důsledků postižení. V rámci mezinárodních projektů spolupracuje se zahraničními partnery, přebírá zkušenosti a nachází inspiraci.
Nejvýznamnějším výsledkem této spolupráce bylo založení výtvarného
ateliéru pro mentálně či psychicky handicapované výtvarníky z Brna
a okolí. Ten byl otevřen v září 2012. Partnerské ateliéry CREAHM jsou
ve švýcarském Fribourgu a v Liège v Belgii. V České Republice je ateliér
pojmenovaný KREAT unikátní.
Pro odbornou práci s postiženými se KREATu podařilo nadchnout profesionální výtvarné umělce Pavlu Dvorskou a Aleše Hlávku. Ti přizvání
do projektu přijali nejprve s určitým ostychem a možná i obavami, zda
se dokáží zapojit do nově vznikající skupiny a zda nebudou příliš svazováni vlastními výtvarnými zásadami. Pedagogická práce s postiženými
má svá specifika. Podobnou nejistotu cítili i zájemci o výtvarné aktivity,
kteří se při prvních kontaktech obávali věcí neznámých, jež vybočovaly
z jejich dobře známého a světa, v němž se cítí v bezpečí. Obavy ze zvládnutí nových situací měly i rodiny postižených. Společným cílem všech
bylo vytvořit centrum, kde bude kontinuálně probíhat cílená výtvarná
umělecká činnost a kde bude rozvíjen talent a tvůrčí schopnosti účastníků. A tak ateliér začal svou vlastní cestu hledání, při níž bylo nutné
mnoho nesourodých věcí propojit, najít soulad vedoucí ke konstruktivní
a zároveň obohacující spolupráci.
Bylo potřeba získat a vytvořit vhodné zázemí a materiálně technické
vybavení. Promyšleně byly připravovány inspirační náměty poskytující
dostatek podnětů a zároveň skýtající účastníkům dostatek tvůrčí svobody.
Ještě důležitější bylo vytvoření harmonického prostředí v ateliéru, uvolněné přátelské atmosféry přinášející pohodu nutnou pro příjemné trávení
volného času i pro soustředěnou tvůrčí práci.
Vedle rozvíjení a prezentace talentu mentálně a psychicky postižených
výtvarníků si ateliér KREAT klade za cíl i posílení jejich identity, samostatnosti a integrace do společnosti. Po počáteční fázi se začal ateliér
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již zaměřovat i na pořádání výstav a publikování prací. Další snahou je
nyní prodej vzniklých děl a zapojování výtvarníků z KREATu do mezinárodních akcí spolu se spřátelenými evropskými ateliéry podobného
zaměření.
První rok existence ateliéru KREAT byl završen uspořádáním výtvarného workshopu za účasti švýcarského ateliéru CREAHM a belgického
ateliéru La „S“ GRAND ATELIER. Týdenní akce našla své zázemí v Moravské galerii v Brně, která dlouhodobě podporuje tvůrčí aktivity handicapovaných. Náplní workshopu byla tvorba ilustrací k nově přeložené
sbírce básní Guillauma Apollinaira Bestiář aneb Orfeův průvod. Výběr
nejlepších prací byl prezentován na výstavě od září do listopadu 2013
v budově České spořitelny na Jánské ulici v Brně. Na slavnostní vernisáži byla veřejnosti představena nejen vzniklá díla, ale i jejich tvůrci. Mezi
hudebními vstupy se četly francouzské i české ukázky z ilustrované knihy. Její vydání s bohatým výtvarným doprovodem je dalším významným
a hmatatelným výsledkem kolektivní práce. Velký podíl na něm mají
i pro věc zapálení pracovníci z Kunštátu PRO FUTURO Zdena Popelková
a Antonín Krejčíř. Díky dvojjazyčnému vydání může kniha pomoci zviditelnit ateliéry ve všech třech zemích a být i příkladem spolupráce bez
hranic.
A co přát ateliéru KREAT do budoucna? Ať se nikdy nevytratí nadšení
a chuť lidí, kteří zajišťují jeho existenci. Ať jeho profesionální výtvarníci
zůstávají přirozenými prostředníky, kteří účastníkům ateliérových setkání pomáhají uvádět jejich tvorbu do obecného povědomí a veřejnosti tak
umožňují pochopit, že jejich výjimečná výtvarná díla stejně jako jejich
životní osudy jsou nedílnou součástí našeho pestrého světa a přispívají
tak k jeho jedinečnosti a rozmanitosti.
PhDr. Ludmila Horáková, 2013
Moravská galerie v Brně
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MEZINÁRODNÍ WORKSHOP S MENTÁLNĚ
A PSYCHICKY HANDICAPOVANÝMI
V MORAVSKÉ GALERII V BRNĚ
Jednou ze systematických linií práce s veřejností, kterou rozvíjí Moravská
galerie v Brně, jsou speciální projekty zpřístupňování umění a kulturního
dědictví pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky, kteří se v jejich průběhu seznamují interaktivní formou s výstavami a expozicemi a vyvíjejí pak
vlastní tvůrčí činnost založenou na bezprostředním setkání s uměním.
Všechny aktivity dnes již tradičního celoročního projektu, který nese název Mezi námi, jsou otevřeny pro všechny zájemce cílové skupiny (děti,
mládež i dospělé osoby s fyzickým, smyslovým, mentálním, psychickým
i jiným kombinovaným zdravotním postižením), vždy s individuálním
přihlédnutím k jejich schopnostem, možnostem a omezením.
V letošním září však uspořádalo Oddělení pro práci s veřejností Moravské galerie v Brně již potřetí akci výjimečnou, jež byla určena pouze
vybraným talentovaným jedincům z řad mentálně a psychicky handicapovaných. Šlo o mezinárodní workshop, na kterém hostila Moravská
galerie výtvarníky ze švýcarského ateliéru Creahm, belgického ateliéru La
„S“ Grand Atelier a českého ateliéru KreAt. Všechny tyto tři evropské ateliéry jsou elitními uměleckými pracovišti, na která pravidelně docházejí
handicapovaní talentovaní lidé, kteří zde realizují, rozvíjejí a prezentují
svůj talent, posilují tak svoji identitu a samostatnost integrací do lokálního kulturního života, a někteří z nich dosahují uznání v uměleckém světě,
který se poslední desetiletí o díla „tvůrců na okraji“ nebývale zajímá. Mezi
nejexponovanější ateliéry tohoto typu patří například rakouské Art Brut
Centre Gugging, kalifornské Creative Growth Art Center nebo německý
Ateliér hpca.
Prostory brněnského Uměleckoprůmyslového muzea se tak staly na týden výtvarným pracovištěm autorů tří evropských zemí, kteří pod vedením hostujícího švýcarského výtvarníka Ivo Vonlanthena vytvářeli technikami grafiky a kresby ilustrace ke sbírce básní Guillauma Apollinaira
Bestiář aneb Orfeův průvod. Výběr nejlepších prací, spolu s originálním
francouzským zněním básní a novým kompletním českým překladem
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z dílny brněnského básníka Ivana Petlana, vydá na konci letošního roku
obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO, se kterou Moravská galerie dlouhodobě spolupracuje.
Mezinárodní setkání v Moravské galerii v Brně bylo po celou dobu svého trvání otevřeno také jako živý metodický model pro zájemce z řad
profesionálů pracujících s mentálně handicapovanými. Součástí doprovodných aktivit workshopu byly veřejné prezentace a konzultace s vedoucími zúčastněných ateliérů s informacemi o sociálním, kulturním a
uměleckém dosahu jejich činnosti, realizovaly se komentované projekce
filmů s tématikou art brut a outsider art a na nádvoří Místodržitelského

paláce byl pořádán benefiční koncert na podporu rozvoje českého ateliéru KreAt.
Originály prací, které vznikly během workshopu a velkoformátové
práce, prezentující všech deset zúčastněných tvůrců, byly vystaveny od
13. září do začátku měsíce prosince 2013 v budově České spořitelny na
ulici Jánské v Brně.
Mezinárodní workshopy pořádané Moravskou galerií v Brně se tak staly
další pravidelnou součástí galerijního projektu Mezi námi, kterou získává
nabídka znevýhodněným návštěvníkům mezinárodní dimenzi, v rámci
které může Moravská galerie nabídnout nejen tvůrčí a poznávací aktivity
handicapovaným z různých zemí, ale také přímé sdílení zkušeností a metodik kolegům z oboru.
Anna Šimková, 2013
koordinátor doprovodného programu, Moravská galerie v Brně
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HAVRAN NA PROVÁZKU
aneb E. A. Poe konečně v Katakombách
Během výtvarných workshopů KreAtu a jeho partnerů pracují vedle sebe
výtvarníci na společném jednotícím projektu, jenž je pak po skončení prezentován veřejnosti, a to zpravidla formou společné výstavy. Letos měli
účastníci za cíl vytvořit ilustrační doprovod k proslulé básni E. A. Poea Havran. Zvolené techniky byly zejména grafické (linoryt a suchá jehla). Letošní
workshop má finální výstupy dva. Prvním je výstava vzniklých prací, která proběhne v druhé polovině října v galerii Katakomby, tady v prostorách
suterénních, těsných až tísnivých, kde by se Edgar Allan cítil jako doma.

Pavla Dvorská a Vladimír Kordoš při výběru grafik do připravované publikace
Vpravo: Foto z tisku linorytů dílny KreAt na titulní straně časopisu Rozhled, kde
v průběhu let vyšlo několik článků o výstavách ateliéru KreAt.
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Vernisáž je plánována na 14. října, týden po výročí předčasného Poeova
úmrtí. Druhý hmatatelný výstup z workshopu potěší příznivce literatury
a Poea zejména. Práce na workshopu neskončily u návrhu ilustrací. Cílem bylo dotáhnout dílo ilustrátorů až do knižní podoby. Před zahájením
workshopu nechali organizátoři báseň vysázet a vytisknout na grafický papír. Na konci týdne pak výtvarníci do těchto listů ručně tiskli své grafiky.
Po finalizaci u knihaře Jiřího Fogla vzniklo několik bibliofilií s originálními grafikami zúčastněných autorů. Stejnou sazbu pak použilo nakladatelství Stylus pro další dvě malonákladová vydání, běžným digitálním tiskem
a s ilustracemi brněnského Jiřího Lopoura, resp. slovenského Petera Dunaje. Každá kniha obsahuje tři jazykové verze básně – českou, slovenskou
a anglický originál. Sběratele Havranů možná potěší, že si mohou pořídit zřejmě nejnovější český překlad (Ivan Petlan, 2005) v cenově dostupné
variantě (o bibliofilském vydání této verze Papírenskou manufakturou ve
Velkých Losinách jsme již v Rozhledu informovali, knihu upravil, kaligrafoval a ilustroval nedávno zesnulý Jiří Šindler). Slovenský překlad vznikl
na sklonku 1. světové války na italské frontě a autorem je symbolista Vladimír Roy.						
Ivan Petlan, 2015
básník a překladatel

Peter Dunaj Spily – ilustrace do publikace Havran
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KREAT A NEZABUDKA SPOLEČNĚ V BRNĚ
V první polovině září proběhl v Brně již pátý výtvarný workshop pro umělce s mentálním či psychickým postižením. Toto týdenní setkání pravidelně
organizuje Kunštát ProFuturo o.p.s. pro členy svého atelieru KreAt a jeho
partnery. Workshop, který je již od svých počátků pořádán jako mezinárodní, je místem setkání lidí nejen z různých zemí, ale také ze dvou světů
– většinové společnosti a světa postižených. Letošními hosty byli slovenští
umělci z atelieru Nezábudka - Liga za duševné zdravie a občanské sdružení

Tisk grafik na „šuřce“ na Husové ulici (Jiří Závodník)

90

ART BRUT BRNO 2020

Duševné zdravie dietí. Spoluorganizátorem je již tradičně Moravská galerie, v jejíchž prostorách výtvarníci svá díla tvoří.
Workshopy KreAtu vždy provází bohatý doprovodný program vytvořený jak pro jejich účastníky, tak i širokou kulturní veřejnost. Letos k němu
patřila přednáška Terezie Zemánkové o fenoménu art brut (v knihkupectví ArtMap v Místodržitelském paláci) a komentovaná prohlídka na závěr
výstavy Umělci čistého srdce (v budově České spořitelny na ulici Jánská
6), na niž navazovala beseda s Katarínou Čiernou, kurátorkou sbírky insitního umění Slovenské národní galerie. V době workshopu se konala také
samostatná výstava Zdeňky Prokopové z okruhu KreAtu v Místogalerii na
Skleněné louce.
Krom toho účastníci stihli navštívit dvě zajímavé vernisáže – reprezentativní výstavu slovenského umělce Milana Bočkaye (Částečná retrospektiva, galerie ARS), který je s Brnem spjat i díky osobě přítomného
Jiřího Valocha, a výstavu irského výtvarníka Iana Wieczorka (Soft Truths, galerie Katakomby). Malíř se středoevropskými kořeny, irsky družný,
se o probíhající projekt živě zajímal, navštívil atelier v Moravské galerii,
přednášku K. Čiernej, komentované zakončení výstavy art brut v budově spořitelny a během svého krátkého pobytu se stihl několikrát s kolegy
z KreAtu setkat.
Poděkování za smysluplnou a vydařenou akci patří jak organizátorům
a lektorům, tak i sponzorům workshopu. Hlavním lektorem byl slovenský
výtvarník Vlado Kordoš. Akci podpořilo statutární město Brno, Siemens
Fond pomoci, Nadace České spořitelny a Jihomoravský kraj. 		
Ivan Petlan, 2015
básník a překladatel
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UMELCI ČISTÉHO SRDCA
Medzinárodná kolekcia insitného umenia v zbierke Slovenskej národnej
galérie v Bratislave sa začala budovať v roku 1965. Dôležitý podiel na jej
profilácii mal Štefan Tkáč (1931 – 1989), autor termínu insitný (z lat. insitus – insita – insitum: neškolený, inštinktívny, vrodený). Jeho zámerom
bolo od začiatku koncentrovať osobnosti insitného umenia a zastúpiť polohy a tendencie rezonujúce v slovenskom, ale aj v európskom insitnom
umení.
Insitné umenie vzniká spontánne. Umelci sa vyjadrujú v absolútnej
singuralite svojho štýlu. Pri voľbe výrazových foriem a obsahu nerozhoduje stupeň vzdelania, ani vek. Realita insitného umenia je bohatá: raz
ide o spoetizované skutočnosti v podobe spomienok a zážitkov, inokedy
o sny, úniky či vízie. V prvom prípade ide o naratívne, rozprávačské podanie, väčšinou nekomplikované a jeho protagonisti sa snažia podať s pokornou starostlivosťou najvernejší obraz toho, čo vidia okolo seba a čo
zažili. Ich štýl spočíva v realistickom opisovaní detailov a znakov viditeľného sveta a charakterizuje ho čisté nadšenie, úprimná vízia, nedotknutá
cudzími nánosmi. Ostávajú pritom v naturalistickej deskripcii a v nehybnej strnulosti. Hlbokým prameňom inšpirácie pre ďalších je kresťanská
ikonografia. Iní spájajú vnemy skutočnosti s najtajnejšími vnemami podvedomia. Prelínajú sa tu zlomky reality so snom, konkrétne pozorovania
s fantáziou. Formy podriaďujú „filozofickej“ symbolike a metamorfózy
vnútorných obrazov zviditeľňujú rukopisom, ktorého spektrum štýlov sa
pohybuje od magického realizmu cez naivný surrealizmus a naivný expresionizmus až k osobnému morfologickému repertoáru.
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Z HLBÍN — ART BRUT A OUTSIDER ART ZO ZBIERKY
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE

Diela insitných umelcov charakterizujú rôzne tvarové deformácie,
skreslenia, ktoré vyplývajú z inštinktívne cíteného tvaru. Primárne čisté farebné vnímanie je spontánne. Perspektívne významové znázornenie
je bezprostredné, také, aké charakterizovalo napr. výtvarný prejav našich
predkov v praveku, často je príbuzné aj so stredovekom, s byzantským,
egyptským umením – a napokon i časti moderného maliarstva, ktoré sa
obrátilo k rituálnej tvorivosti dávnych kultúr či k umeniu prírodných národov.
Výberová výstava zo zbierky SNG predstavuje poeticko-realistické, metaforické, lyrické a fantazijné polohy insitného umenia 35 maliarskymi
dielami, zastúpené 15 slovenskými, i českými a európskymi autormi a autorkami, ktorých dnes už možno považovať za „klasikov“ žánru: Václav
8
Beránek (1915 Bezděkov u Havlíčkova Brodu – 1982 Jihlava), Jan Hruška
(1918 Lysice – 2004 Tišnov), Václav Šilhán (1906 Jirkov pri Železnom
Brode – 1985 Jablonec nad Nisou), Ľudovít Kochoľ (1896 Jamník – 1974
Macov), Juraj Lauko (1894 Sarvaš, Maďarsko – 1974 Bratislava), Anna
Ličková (1895 Tešín – 1975 Čadca), Ondrej Šteberl (1897 Pezinok – 1977
Bratislava), Zuzana Virághová (1885 Oraseni, Rumunsko – 1979 Košice),
Mária Žilavá (1909 – 1989 Devín), Elisabeth Gevaert (1935 Antverpy, Belgicko – žije v Nemecku), Júlia Bartuszová (1904 Okoč pri Dunajskej Strede – 1990 Štúrovo), Karl Willam Petit (1893 – 1980 Carniéres, Belgicko),
Ludmila Pokorná (1904 Drážďany, Nemecko – 1969 Praha), Jan Šafránek (1948 Hradec Králové, žil v Prahe, teraz v Rakúsku), Lucien Vieillard (1923 Toulouse, Francúzsko).
PhDr. Katarína Čierna, kurátorka
text k výstavě Umelci čistého srdca realizované ve spolupráci s ateliérem
KreAt, 25. 6. - 10. 9. 2015, ČS Jánská Brno

Medzinárodná zbierka neprofesionálneho výtvarného prejavu je špecifickou kolekciou Slovenskej národnej galérie. Od počiatku (1965) bola
budovaná s cieľom reflexie vzťahu medzi profesionálnym a neškoleným
umením, ich vzájomných prienikov a vplyvov. Táto orientácia súvisí nielen s hľadaním autenticity vo výtvarnom umení, ale aj so širšou otázkou
o samotnej podstate a zmysle umenia vôbec. Kolekciu dnes tvorí vyše 800
diel viac ako osemdesiatich slovenských i zahraničných umelcov prevažne 20. storočia. Významnou časťou zbierky sú diela art brut a outsider art,
získané do zbierky najmä zásluhou medzinárodných podujatí Trienále
insitného umenia, ktoré koncipovala a organizovala Slovenská národná
galéria.
Pojem art brut sa objavil v polovici 40. rokov 20. storočia a jeho autor – francúzsky maliar Jean Dubuffet – ním označil pôvodné, surové,
prirodzené umenie, v ktorom sa schopnosť invencie a tvorby prejavuje
bezprostredne a bez zámeru, umeleckých nánosov a výtvarnej tradície.
Vytvárajú ho neškolení, talentovaní ľudia, žijúci v sociálnom a psychickom ústraní, ktorí sa výtvarne prejavujú len pod tlakom vlastnej imaginácie. Záujem o výtvarné prejavy psychotikov, excentrikov, vizionárov však
existoval skôr a vzrástol po roku 1922, keď nemecký psychiater a ume-

1. Cecilie Marková

2. Kiymet Benita Bock

3. Yeshayahu Scheinfeld
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lecký historik Hans Prinzhorn vydal v Heidelbergu publikáciu Bildnerei
der Geisteskranken (Tvorba duševne chorých). Pri interpretácii diel kládol Prinzhorn dôraz na nevedomú tvorivosť, inštinktívnosť a autentickosť. Tvorivá posadnutosť, obrazotvornosť v surovom stave a neprítomnosť
tradičnej výtvarnej kultivovanosti boli blízke nielen Dubuffetovmu informelu, ale aj niektorým prúdom „vysokého“ umenia 20. storočia, najviac surrealizmu, tiež expresionizmu alebo umelcom skupiny CoBrA. Význam art brut sa ďalej stupňoval s konceptuálnym umením, fluxusom,
arte povera atď.
Artbrutista je sústredený na vlastný svet fantázie a predstáv, počúva imperatívny hlas svojho vnútra a nevedome a rituálne vytvára jeho záznam,
ktorý nie je korigovaný racionálnymi retušami. Z absolútnej autenticity
vyplýva aj originalita výrazu a techniky, autori so samozrejmosťou vynaliezajú nové prekvapivé techniky. Pracujú s materiálmi, ktoré majú po
ruke, bez ohľadu na ich tradičné využitie. Niektorí svojou tvorbou ventilujú svoje problémy, iní hľadajú vo svojich kresbách či maľbách vnútorný
mier, ďalší tak prekonávajú samotu, sklamanie, úzkosť a smútok i osobnú
drámu. Sú to diela, vypracované detailne a starostlivo, alebo sú expresívne, často majú aj groteskný nádych a z ďalších naskakuje „husia koža“.
Svojskou odnožou art brut sú médiumné kresby, vytvárané psychickým
automatizmom, ako primárnym kreatívnym aktom.

5. Claudine Goux

6. Gérard Sendrey

95

ART BRUT BRNO 2020

Ani umenie ousiderov nepredstavuje žiadny štýl či školu ani koherentnú skupinu. Nevzťahuje sa k žiadnemu smeru a módnemu prúdu. Štýl
umelca-outsidera je jednoducho jeho subjektívny rukopis. Outsider je
výtvarne nevzdelaný a k vlastnej tvorbe ho pobáda len vnútorné napätie
a neskrotná túžba vizualizovať svoje predstavy, vízie a fikcie. Fenomén
tohto umenia je známy vo svete od roku 1972, keď ho prvýkrát použil
anglický umelecký historik a spisovateľ Roger Cardinal. Predstavitelia tejto kategórie sa vyjadrujú bez ohľadu na platné konvencie a ich ambície
sú mimoumelecké. Rozdiely vo formálnych a tematických vyjadreniach
vyplývajú z psychiky, spôsobu života a prostredia každého z nich. Autori
sa líšia generačne, stupňom vzdelania a povolaním.
Na výberovej výstave je predstavená vynikajúca predstaviteľka médiumnej tvorby Anna Zemánková (1908–1986), ktorej tvorba je pokladaná
za jeden z vrcholných prejavov art brut v európskom a svetovom kontexte. Jej dielo je súčasťou významných zbierok ako napr. Museé de l´art
brut, Lausanne; Museé d´art moderne, Lille; Museum of art, New York;
etc. Elementárna tvorivá posadnutosť, neexistencia akéhokoľvek vonkajšieho modelu a vplyvu tvorili pôdorys, na ktorom sa rozvíjali jej výtvarné
metamorfózy vibrujúcich kvetinových podobenstiev. Médiumné kresby
Cecilie Markovej (1911–1998 ) vynikajú hravými, vegetabilnými organizmami v znepokojujúcich labyrintoch, ktoré vyrastali v jej svete fantázie. Hlboko intímne sú jej médiumné portréty. Tvorba týchto dvoch auto-

7. Patrick Gimel

8. Joaquim Baptista Antunes

9. Adam Nidzgorski
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riek má vlastné zákony a dynamizmus, ktorý je nezlučiteľný s tradičnými
ornamentálnymi výtvormi. Odkazuje k pudovým základom ľudskej psychiky. Kresby, vytvárané s horúčkovitou naliehavosťou, vznikajú mimo
cenzúry vedomia pod silným tlakom tvorivej imaginácie.
Zbyněk Semerák (1951–2003) obsesívne kumuluje vo svojich detailných kresbách početné fantastické dopravné prostriedky a v maľbách
rozličné architektúry. Motívy sú komponované v geometrických útvaroch
v tvare mozaiky. Pozoruhodné kresby dopravných prostriedkov Hansa
Ploos van Amstel (1926) pripomínajú konceptuálny projekt. Farebné
mesto, aké si vysníval Yeshayahu Scheinfeld (1909–1979) je éterické
a vzdušné, terén sa zdvíha a vznáša sa, kulisovité priečelie budov pripomína divadelnú scénu.
Patrick Gimel (1952) kreslí zvyčajne v sériách. Fascinujú ho vtáci, ktorých fotografuje a hlavne kreslí v elipsovitých štruktúrach. Jeho práca je
extrémne minuciózna a kresby vytvára s presnosťou stredovekého miniaturistu, ale aj médiumného tvorcu. Grafické textúry Gérarda Sendreya
(1947) sú vytvorené nutkavo po celom priestore, používa techniku jemnej hustej linky, pomocou ktorej preskupuje tváre a figúry. Geometricky
rastrované ploché pozadie dáva dobre vyznieť ich monumentalite. Leitmotívom Adama Nidzgorského (1933) sú ľudské figúry, ktoré expresívne
deformuje spontánnymi, gestickými ťahmi. Jeho rudimentárne postavy
s okrúhlymi tvárami s obrovskými očami pôsobia ako masky a nastavujú
zrkadlo krehkosti ľudskej identity.

10. Hans Ploos van Amstel

11. Zbyněk Semerák
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Diela ďalších zo 14 vystavených autorov (Joaquim Baptista Antunes,
1953; Vasilij Tichonovič Romanenkov, 1953–2013; Pierre Silvin, 1959;
Jean Michel Messager, 1960; Claudine Goux, 1945; Kiymet Benita
Bock, 1958) disponujú originalitou výrazu a techniky, vyznačujú sa jasnou formovou čistotou. Práve pre túto kvalitu sa razantnejšie presadzujú
na veľkých výstavných podujatiach napríklad na Bienále v Benátkach
2013), ktoré dávajú marginalizovanému umeniu artbrutistov a outsiderov
čoraz viac priestoru.
Výstavu pripravila Slovenská národná galéria v Bratislave v spolupráci
s organizáciou Kunštát PRO FUTURO o. p. s, ateliér KREAT. Kurátormi
sú Katarína Čierna a Vladimír Kordoš.
PhDr. Katarína Čierna, kurátorka
text k výstavě Z hlbín
13. 7. - 30. 9. 2016
ČS Jánská Brno

Vladimír Kordoš a Soňa Sadílková ve výstavě Z hlbín, ČS Jánská Brno
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BEST OF ART BRUT
/ SME TU A JE TU SVET, KTORÝ TVORÍME...
V prostorách České spořitelny na Jánské ulici v Brně byla dne 11. července 2017 zrealizována další výstava, která je výsledkem úzké spolupráce
lidí z okruhů kolem atelierů KreAt a slovenské Nezabudky. Tato výstava
je přenesena z bratislavské galerie Čin čin (viz níže) do Brna. Výstava zde
bude k vidění do 11. září 2017.
Výstava Best of Art Brut predstavuje 30 slovenských autorov, ktorých
práce kurátori vybrali pre prezentáciu v komornom priestore Galérie Čin
Čin. Výber nebol jednoduchý, keďže veľa diel má výtvarnú kvalitu a potenciál, čo sa nakoniec ukázalo na výstave „Art brut na Slovensku“ ktorá sa v septembri 2013 uskutočnila v Galérii 19 a ktorá predstavila túto
tvorbu komplexnejšie a vo väčšom rozsahu. Art brut je výtvarný prejav,
ktorý je úzko spätý s osudom svojich tvorcov. Autori nie sú profesionálni
výtvarníci, sú to ľudia s psychickými problémami, či duševnou poruchou.
Spoločnosť často stigmatizuje ľudí, ktorí trpia mentálnym ochorením, bez
toho, aby sme si uvedomili, aký majú bohatý vnútorný život a koľko iných
talentov a kreativity sa v nich skýva. Cieľom výstavy je verejná prezentácia
diel, ktoré vznikli v rámci arteterapeutického ateliéru: Galérie Nezábudka
pri Lige za duševné zdravie, v domácím prostredí a v iných o.z. Časť prezentovaných prác pochádza zo súkromných zbierok. Ako hovorí podtitul
výstavy: „Sme tu a je tu svet, ktorý tvoríme“, autori podávajú úprimnú,
autentickú výpoveď o sebe a svojom vlastnom svete. Táto výpoveď nie je
zaťažená žiadnymi profesionálnymi kritériami a vychádza z ich vlastných
pohnútok a túžby vyjadriť sa. Okrem prezentácie výtvarných diel budú
v rámci výstavy prebiehať rôzne sprievodné aktivity, ktorými chceme
prispieť k lepšej informovanosti a odbúravaniu predsudkov o ľuďoch
s duševnými ochoreniami. Na otvorení výstavy Ľ. Feldek a J. Fabuš predstavia zborník s poéziou a prózou niektorých vystavujúcich autorov.
akad. mal. Vladimír Kordoš a MUDr. Ján Šuba, kurátoři
text k výstavě Best of Art Brut
10. 5. - 26. 5. 2017, Galéria Čin Čin, Bratislava
11. 7. - 11. 9. 2017, ČS Jánská, Brno

Vernisáž v Galérii Čin Čin

O autorech konceptu výstavy:
Vladimír Kordoš – výtvarník, pedagog, člen výtvarnej skupiny A-R,
od r. 2003 do r. 2018 pôsobil ako výtvarný lektor v ateliéri Nezábudka
Ján Šuba – pediater a detský psychiater, predseda o.z. Duševné
zdravie detí, primár Kliniky detskej psychiatrie
Dušan Nágel – ilustrátor, výtvarník a pedagóg na ZUŠ Exnárova 6
v Bratislave, od r. 2008 do r. 2018 pôsobil ako výtvarný lektor
v ateliéri Nezábudka
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KREAT – BRNĚNSKÝ VÝTVARNÝ ATELIER
PRO UMĚLCE S HANDICAPEM
Art brut, francouzský termín z padesátých let 20. století – od pokusů
o jeho překlad (umění v syrovém stavu) se již upouští, protože v češtině se dostatečně vžil. V anglosaském světě je zaužívaný pojem outsider art, vyjadřuje totéž a připomíná, že tvůrci těchto děl, namnoze
zatížení psychickými chorobami, se v běžném životě nejsou schopni prosadit ve většinové společnosti. Tento druh umění však nezůstal
neobjeven. Art brut má své sběratele, výstavy, publikace… a dokonce
i galerie. A také ateliery. Jedním z nich je brněnský KreAt (kreativní
atelier), který v září 2012 založila obecně prospěšná společnost Kunštát
Pro Futuro. Atelier sídlí v budově kina Art a vytváří zázemí pro talentované výtvarníky s mentálním handicapem. Po oborné stránce jej vedou
profesionální výtvarníci Pavla Dvorská a Aleš Hlávka, na organizační
práci se podílí Antonín Krejčíř (ředitel Kunštát Pro Futuro o.p.s.) a přátelé atelieru z okruhu této společnosti.
Od svého vzniku spolupracuje KreAt s podobně zaměřenými institucemi v zahraničí. Prvními partnery byly ateliery CREAHM Fribourg
ve Švýcarsku a CREAHM Liège v Belgii. Kolegiální a přátelské vztahy se

Magdalena Hánová,
galeria Nezábudka
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spontánně rozvíjejí. Kromě vzájemných návštěv jsou organizovány společné workshopy a výstavy. Posledním počinem bylo dvojjazyčné vydání
knihy G. Apollinaira Bestiář, kterou výtvarníci z těchto tří ateliérů společně
ilustrovali.
Přátele a partnery našel KreAt i na nedalekém Slovensku. Užší spolupráci rozvíjí se slovenskou Ligou za duševné zdravie, do jejíhož záběru
patří i výtvarné aktivity osob s duševními poruchami. Slovenští kolegové letos přijali pozvání do Brna a zapojili se do výtvarného workshopu.
Výsledkem spolupráce je společná výstava 2x ART BRUT (24. září –
– 31. října 2014) v budově České spořitelny na Jánské ulici. Připomíná,
že vloni ve stejných prostorách proběhla podobná výstava po společném
workshopu brněnských, belgických a švýcarských umělců ze spřátelených atelierů. Během roku, který tyto dvě události dělí, uspořádal KreAt
tři další samostatné výstavy a několik dalších akcí (benefiční koncert,
filmové projekce s tématikou art brut, workshopy a akce happeningového charakteru street art). Svou příští výstavu pak plánuje na prosinec do
galerie Katakomby.
Ivan Petlan, 2014

Silvia Mikolášková,
galeria Nezábudka
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Andrea Štibraná, galeria Nezábudka
Stanislava Bradková, galeria Nezábudka
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Daniel Horák, galeria Nezábudka
Róbert Kačanek, galeria Nezábudka
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TAJEMSTVÍ ČERNÉHO SAMETU
Při psaní monografie o Jindřichu Pilečkovi jsem si uvědomil, jak málo
toho někdy víme o svých přátelích, kamarádech, s kterými se často setkáváme. Ale co vlastně tušíme o jejich problémech, starostech, radostech
a náladách? Co víme o jejich niterním životě, o víře v Boha, o potřebě
být oceněn od svých kolegů, o uměleckém zápase, ve kterém si sebevíce
nadaný grafik klade otázku: umím, neumím, je to dobré, jsem na správné
cestě?
Výpovědí o jejich bytí je až uzavřené dílo, o kterém rozhodují jiní,
a tvůrce se nemůže bránit. V případě Jindřicha Pilečka, jen grafické listy
a kresby jsou svědectvím pravdy, a důkazem, že jejich tvůrce byl nadaný
(absolvoval ateliér prof. Karla Svolinského na Uměleckoprůmyslové škole
v Praze), pečlivý (dokonalé tisky), pracovitý (rozsah díla Jindřicha Pilečka
je obdivuhodný), a zároveň vyprávějí o jeho životě, neboť každý umělec
do své tvorby zakóduje (chtě nechtě!) pravdu o svém konání, hledání,
prohrách a vítězstvích. O čem hovoří grafika Jindřicha Pilečka? V prvé
řadě o talentu, který dovedl využít až do krajnosti. Dále o vizionářském
vidění světa člověkem, který neustále četl, studoval a přemýšlel o údělu
lidstva. V jeho myšlenkách se objevují poetické nálady, radost z viděného
a objeveného v přírodě, radost z dobrých námětů, které mohl s určitou
uměleckou nadsázkou převést pomocí kovové desky na grafické listy. Některé grafické listy jsou ale i svědectvím o zápase člověka se zlem, strach
z běsů ukrytých v alkoholu, podobně jak to prožíval Edgar Allan Poe. Ten
běs, násobený epileptickou chorobou, se čas od času dostává do jeho myšlenkového světa, a pak se projevuje i v umělcově díle, nabývá přízračných
podob a vypovídá o lidském utrpení a bídě.
Převládají ovšem grafické listy, z nichž vyčteme radost umělce, který
si pohrává se zajímavým námětem, rozvádí prvotní myšlenku až do krajnosti a divák se pak stává účastníkem prapodivného divadla, v němž je
vše reálné, možné a krásné. Přestože Pileček používá ve své tvorbě, jako
mnoho jiných autorů, techniku leptu, kombinovanou se suchou jehlou či
akvatintou, jsou jeho grafické listy výjimečné. Předně respektuje a ctí černobílé tisky, tak jak tomu bylo v minulosti; barva či barevný tón zaznívají
jen sporadicky a i pak jsou jen decentním dechnutím na desku. Černá

a bílá, nekonečný zápas světla a tmy, měkkost tvarů, dlouhé stíny, temnota noci… Pileček je kouzelníkem se světlem, podivným lampářem, zhášejícím a rozsvěcujícím plynové lucerny. Vypouští na oblohu měsíc, zažíhá
miliony hvězd, a černá, černá barva mu pomáhá. Odhalil tajemství černé,
na svých listech často uplatňuje temné plochy, plochy sametově hebké,
plné a skrývající tajemství. Člověk se v té přízračné krajině či v ulicích
vysněných měst pohybuje neslyšně, bez hluku a někdy jen náznakově či
symbolicky.
Takový byl Pileček grafik, mistr vysněných kompozic, tvůrce neskutečných příběhů, mistr rydla a básník všednosti, ve které nalezl smysl své
tvůrčí práce.
Abych nevybočil ze zavedené tradice, přiblížím vám Jindřicha v příběhu, který naznačuje, že nebyl jen snílkem, ale člověkem se smyslem
pro humor, někdy až na hraně rozpustilosti. Výstava v Boskovicích. Tam
se děly podivné věci. Tentokrát jsme byli s Jindřichem ubytováni v divadelní šatně místního kulturního domu, a po zahájení výstavy tradičním
ťuknutím vinnými sklenkami jsme odešli na večeři. Pivo má říz, Jindřich
si už začíná broukat a v očích se mu objevily takové zvláštní plamínky,
prozrazující, že bude veselo. Bylo. Vrátili jsme se do objektu, vystoupali
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už působilo – a já ty pány po dlouhé době přesvědčil, že bydlíme nahoře
v šatně. „To si tedy odskáčete, hned voláme soudruha ředitele!“ Naštěstí
měl soudruh smysl pro humor, a tak druhý den v jeho kanceláři jsme
mu znovu předvedli naše kostýmy i s těmi troubami a on pochopil, že
ta včerejší groteska nebyla záškodnickým činem imperialistů na večírku
svazáků, ale pouhým povyražením dvou silně veselých chlapců z Prahy.
Takový byl Jindřich Pileček. Měl rád život a upřímné kamarády, a to
jistě pozorný divák z jeho grafických listů také vyčte.			
Karel Žižkovský
Jindřich Pileček
* 26. února 1944 v Táboře
+ 9. května 2002 v Praze

do prostoru šaten, kde byl pokoj pro hosty-herce, a zaslechli jsme říznou
muziku. Jakýsi bigbít odněkud z divadla. Jdeme na průzkum. V rekvizitárně jsme objevili dvě paruky; jednu blond, druhou zrzavou. Moc nám
slušely. Ještě tu odpočívaly dvě trumpety, takové ty zakroucené, veliké, asi
trombony, už si nepamatuji. Pro jistotu jsme si je vzali na výzvědy s sebou.
Po otevření jedněch dveří jsme se ocitli v zákulisí, jenže nahoře, tam, kde
jsou všelijaká lana, kladky a tma. Také zde byla lávka, jakou používají
zedníci či natěrači. Na pódiu pak hrála kapela a v sále trsala socialistická
mládež. Pochopitelně jsme vlezli na lávku a pomalu roztočili kliky. Lávka se začala pohybovat k jevišti, kupodivu pravidelně, rovně a nehlučně. Když už nás tanečníci v sále zahlédli, přestali jsme klesat a já zkusil
zahrát skautskou večerku – nic jiného nedovedu, snad ještě budíček. Ty
zvuky byly příšerné, přiznávám, a nedivím se, že když jsme klesli až na
jeviště, začali nás pronásledovat pořadatelé, muzikanti i tanečníci! Chytili nás brzy. Naštěstí pro nás zasáhli pořadatelé a nenechali nás lynčovat,
ale odvedli nás do kanceláře k výslechu. Jindřich se jen uculoval – pivo

Žil a pracoval v Praze. V roce 1962 absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových Varech. Stal se
absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v roce 1968 v ateliéru prof. Karla Svolinského.
Josef Pileček je svými díly zastoupen
v grafické sbírce Národní galerie v Praze, ve sbírkách Galerie hl. m. Prahy,
Ministerstva kultury ČR, Památníku
národního písemnictví v Praze, Internationales ex libris centrum v Sint Niklaas
v Belgii a Ermitáže v Leningradě (dnes
Sankt-Petěrburg). Uspořádal celou řadu samostatných výstav u nás i v zahraničí. Zemřel po těžké nemoci ve věku
58 let v Praze.
Výstava Jinřicha Pilečka proběhla v měsících únoru a březnu 2016 v prostorách
České spořitelny, Jánská 6, Brno.
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SPOLU / TOGETHER — SPOLEČNÁ VÝSTAVA ČTYŘ
ORGANIZACÍ Z RŮZNÝCH KOUTŮ ČR
V lednu 2020 došlo v rámci České republiky k dosud ojedinělé výstavě čtyř organizací pracujících s lidmi s mentálním a psychickým handicapem, které se sešly pod kurátorským vedením Magdaleny Westman
v Galerii Ambit (Klášter františkánů) na pražském Jungmannově náměstí. Výstavu obrazů s názvem SPOLU / TOGETHER bylo možno shlédnout od 11. ledna do 2. února 2020.
Na prvním ročníku v roce 2019 byly prezentovány výsledky prací vytvořených v komunitě lidí s mentálním postižením L´ARCHE Benedik-

Vystavující organizace:
Ateliér KreAt
(www.kreat.cz/)
Domov sociálních služeb
(www.dss.cz/cs/)
L´ARCHE Benediktus
(www.benediktus.org/)
Spolek Stéblo Borotice
(www.steblo.cz)

tus v areálu Modletín u Chotěboře pod odborným vedením Magdaleny
Westman. Ke druhému ročníku stejně koncipované výstavy byly přizvány
právě tři další podobné organizace. Výstava měla ukázat, jakými různými
způsoby se dá s handicapovanými lidmi výtvarně pracovat a návštěvník
mohl vidět výsledky této jedinečné a náročné činnosti.

Magdalena Westman spolu s představeným kláštera zahajují vernisáž.
Po nich pak promluvili další lídři spolupracujících organizací.
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Vystavená díla jsou výsledkem individuálního přístupu a odborného vedení ve zúčastněných organizacích. A prvořadě jde o individuální tvorbu
řazenou do kategorie tvorby art brut. Tam, kde dochází k průnikům, vznikají nové významy a nové souvislosti. Na vernisáži zahrála kapela Benebend
složená z klientů a z asistentů již zmíněné organizace L´ARCHE Benediktus.
Antonín Krejčíř,
2020 Brno

Nahoře: Jeden z vystavujících ve světle televizní kamery (ČT)
Dole: Koncert kapely Benebend
Vpravo: Pohled do expozice Galerie Ambit. (Foto str. 109-111 Josef Bubeník)
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ROZDĚLENÍ, ALE SPOLU
Dlouhodobá výtvarná, fotografická, literární a filmařská práce s různě
handicapovanými osobami, se skupinami vyčleněnými ze společnosti,
představuje prostor, do kterého nenahraditelně vstupují především neziskové organizace.
V Brně mezi ně patří již mnoho let svým odborným rozsahem, s vybudovaným tvůrčím ateliérem skupina nadšených dobrovolných spolupracovníků kolem Antonína Krejčíře. Jeho Ateliér KreAt pracuje systematicky, úspěšně, s pozitivními výsledky a především viditelně. Bez výrazné
pomoci státu, se symbolickou, pravidelnou podporou města Brna a příležitostnou záštitou paní primátorky Vaňkové, funguje platforma, která
své výsledky úspěšně veřejně prezentuje na mnohých i mezinárodních
výstavách. Z tvůrčích aktivit generuje i svůj velice silný, reprezentativní
segment výtvarného umění, tvorbu Art Brut.
Proč je KreAt úspěšným a respektovaným ateliérem? Proč jeho výsledky
práce nemají v regionu konkurenci? V první řadě je důležitá schopnost
Antonína Krejčíře soustředit kolem sebe schopné odborníky. Jedná se
o výtvarné umělce, lektory, lékaře. Dalším zásadním momentem je odvaha, která vzešla i z přátelských a tvůrčích mezinárodních kontaktů, např.
s podobným centrem v rakouském Guggingu nebo s galerií tak v polské
Poznani. Ovšem prioritně ateliér spolupracuje především s obdobnými
institucemi na Slovensku. V nedaleké Bratislavě pracují pod vedením významného pedagoga a výtvarného umělce Vlada Kordoše. Přátelství přineslo vzácné pracovní pouto. Z rozděleného státu na Česko a Slovensko
vytvořila nezisková organizace jeden společný, tvůrčí celek, do kterého
se zapojují kromě klientů z obou státu také osobnosti různých uměleckých žánrů. Celek, který mezinárodní spolupráci nevykazuje formálně,
ale mnohými každoročními akcemi na území obou států a to v jazycích,
jež jsou si blízké a srozumitelné i pro klienty.
Mezinárodní spolupráce, blízkost Brna a Bratislavy, přináší klientům
možnost spolupracovat a vyvíjet aktivity na území dvou států. Vytvořila
se silná umělecká i terapeutická komunita, která neustále rozšiřuje své
pole působnosti a rozsah prezentace. Společné výstavy, tvůrčí ateliéry,
odborné workshopy, výměnné návštěvy kulturních památek obou měst,
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natáčení sběrného dokumentu o osobnostech Art Brut etc. přináší dimenze nového poznání a inspirace. Lidsky je dojemné pozorovat zájem
a nadšení klientů, jejich nově vytvořená přátelství a získanou motivaci
k další tvorbě. Ovšem základním kamenem všeho jsou odborní lektoři
a umělci, kteří odevzdávají ze sebe to nejlepší, co v jejich umělecké duši
a schopnostech je. Úspěšně se prolíná slovenská a česká metodika v práci
s klientem ve výtvarných i jiných činnostech. Nejvíc o spolupráci vypovídají společné výstavy, které mají silnou tvůrčí výpověď a vyprofilovaly již
několik významných autorů v oblasti Art Brut.
„Rozdělení, ale spolu“ přesně vystihuje existenci výjimečné mezinárodní
spolupráce, přátelství a vzájemného poznání.
PhDr. Alžběta Vlčková, 2021
výtvarnice a arteterapeutka

Zuzana Ebringerová, galéria Nezábudka
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EDIČNÍ AKTIVITY ATELIERU KREAT (2014–2020)
Již několik let mají své pevné místo v činnosti atelieru KreAt ediční aktivity. Atelier nepravidelně vydává malonákladové a bibliofilské tisky.
Ilustrační doprovod textů je prací handicapovaných umělců z atelieru
KreAt, z jeho spřátelených obdobných atelierů, výtvarných lektorů atelieru anebo profesionálních umělců s vazbou na KreAt či jeho zahraniční partnery.
V tomto sborníku jsou tyto ediční počiny zmíněny na několika místech.
Téma si ovšem zasluhuje samostatné zpracování a jednotlivé zmínky tedy
doplňujeme o souhrnnou rekapitulaci edičních aktivit a krátký komentář.
Knihy vydávané obecně prospěšnou společností Kunštát PRO FUTURO (zakladatel a provozovatel atelieru KreAt) chtějí veřejnosti představit
zejména různé ilustrátory. Za textový základ byly vzaty překlady světové poezie. Prvním titulem tohoto druhu bylo dvojjazyčné vydání knihy francouzského básníka Guillauma Apollinaira Bestiář aneb Orfeův
průvod. Tato vůbec první sbírka Apollinaira k ilustrování vybízí svou
hravostí. Je plná animálních motivů, ale i laskavého humoru a mírné
sebeironie. Část ilustrací vznikla v Brně na mezinárodním workshopu
za přispění handicapovaných umělců z partnerských atelierů z Belgie
a frankofonní části Švýcarska. Bestiář byl péčí Antonína Krejčíře následně vydán ještě v několika bibliofilských verzích. Poté umělci a partneři KreAtu ilustrovali a v několika variantách připravili bibliofilský tisk
slavné básně Edgara Allana Poea Havran (Raven).
Autorem českých překladů veršů je brněnský básník Ivan Petlan, který
se angažuje v atelieru KreAt bezmála od jeho vzniku. Knihy velmi brzy
začaly variovat v trojjazyčné podobě. Vedle jazyka originálu a češtiny přibyla ještě slovenština a okruh ilustrátorů byl rozšířen o slovenské partnery. Autorem slovenských překladů je básník Ľubomír Feldek, který patří
do okruhu spolupracovníků a přátel bratislavského atelieru handicapovaných umělců Nezábudka.
Jedna z bibliofilských verzí Havrana vyšla ve verzi desetijazyčné, na českém a slovenském knižním trhu jako rarita.
Některé tituly byly vydány jako běžná knižní produkce a jsou opatřeny
čísly ISBN, ostatní jako bibliofilské tisky. Použité básnické překlady byly
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rovněž dány k dispozici pedagogům brněnských výtvarných škol (SŠUD
a FAVU VUT) a daly vzniknout originálním autorským knihám studentů.
Největší odměnou pro umělce a přátele KreAtu je radost z tvůrčí práce.
Přesto všechny zainteresované velmi potěšilo ocenění Nejkrásnější kniha
roku 2017, které bylo na Slovensku uděleno v bibliofilské kategorii soutěže jedné z verzí Bestiáře.
Seznam vydaných titulů:
APOLLINAIRE, Guillaume – Le Bestiaire ou Le Cortége D´Orphée
/ Bestiář aneb Orfeův průvod
– dvojjazyčné francouzsko-české vydání s ilustracemi švýcarských, belgických a českých výtvarníků s mentálním handicapem,
Kunštát PRO FUTURO o.p.s., 2014, 76 s., ISBN 978-80-260-5038-4
Bibliofilská vydání:
APOLLINAIRE, Guillaume – Le Bestiaire ou Le Cortége D´Orphée
/ Bestiář aneb Orfeův průvod / Zvieratník alebo Orfeov sprievod
Rok 2017
trojjazyčné vydání česko-slovensko-francouzské
ilustrace Peter Dunaj-Spilly
vydává Duševné zdravie dětí, o. z. Bratislava 2017
ISBN 978-80-570-0442-4
Nejkrásnější kniha roku na Slovensku v kategorii bibliofilie
Rok 2018
trojjazyčné vydání česko-slovensko-francouzské
ilustrace Pavla Dvorská
vydává Kunštát PRO FUTURO, o.p.s., Brno 2018
Rok 2019
trojjazyčné vydání česko-slovensko-francouzské
ilustrace umělci atelieru KreAt
vydává Kunštát PRO FUTURO, o.p.s., Brno 2019
Rok 2020
trojjazyčné vydání česko-slovensko-francouzské
ilustrace Gűnter Hujbr
vydává Kunštát PRO FUTURO, o.p.s., Brno 2020
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POE, Edgar Allan – The Raven / Havran
Rok 2009
Výstava ilustrací a bibliofilií inspirovaných literární tvorbou E. A. Poea
Katalog výstavy v Mendelově muzeu v Brně (12. 11. 2009 – 20. 1. 2010)
a v Novoměstské radnici v Praze (4. 5. – 13. 6. 2010), f. A4
obsahuje též The Raven / Havran v přebásnění Ivana Petlana
a přehled autorských knih a samostatných grafik inspirovaných Havranem EAP od celé řady výtvarníků
Rok 2015
POE, Edgar Allan – The Raven / Havran
– anglicky a český překlad Ivan Petlan (2005), slovenský Vladimír Roy
(1918), 3 fotokoláže (228x170 mm) Jiří Lopour, f. 295x210, 120 nečíslovaných výtisků na papíru Excudit (výtisky neprodejné, rozděleny
mezi aktéry tisku), vazba a finalizace tisku Knihařství Fogl a Rambová,
vydala Kunštát PRO FUTURO o.p.s. a nakladatelství STYLOS jako
příležitostný tisk pro výtvarnou dílnu atelieru KreAt, Brno, 2015
POE, Edgar Allan – The Raven / Havran
– anglicky a český překlad Ivan Petlan (2005), slovenský Vladimír Roy
(1918), ilustrované 5 linoryty Nezábudka Bratislava (skupina výtvarníků), f. 295x210, vazba a finalizace jako shora, 120 výtisků rozděleno
mezi ateliery, sponzory a účastníky workshopů, vydala Kunštát PRO
FUTURO o.p.s. s podporou Jihomoravského kraje a Siemens fondu
pomoci, Brno, 2015
POE, Edgar Allan – The Raven / Havran
– anglicky a český překlad Ivan Petlan (2005), slovenský Vladimír Roy
(1918), ilustrace 4 signované černobílé linoryty Lukáš Orlita,
f. 295x210 mm, 120 výtisků na papíru Excudit a 10 autorských, šitá
brožovaná vazba v kartonové obálce s raženým titulem, zpracováno
Knihařstvím Fogl a Rambová, signováno v tiráži výtvarníkem a českým překladatelem, vydala Kunštát PRO FUTURO o.p.s. jako příležitostný tisk pro výtvarnou dílnu atelieru KreAt, Brno, 2015
POE, Edgar Allan – The Raven / Havran
– bez textu, jen grafiky různých výtvarníků - členů atelieru KreAt,
f. 295x210, vydala Kunštát PRO FUTURO o.p.s., Brno, 2015
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Rok 2016
POE, Edgar Allan – The Raven / Havran
– anglicky a v 9 překladech – český Ivan Petlan; slovenský Ĺubomír
Feldek; francouzský Charles Baudelaire; ruský Konstantin Dmitrijevič
Balmont; polský Zenon Przesmycki; německý Carl Theodor Eben; maďarský Tóth Árpád; italský Ernesto Ragazzoni; španělský Juan Antonio
Pérez Bonalde, ilustroval 11 barevnými signovanými lepty Günter Hujber, vazba šitá brož v kartonové obálce a pouzdru Knihařství Jiří Fogl
a Pavlína Rambová, f. 290x210 mm, 30 číslovaných výtisků na papíru
Excudit, vydala Kunštát PRO FUTURO o.p.s. jako příležitostný tisk
pro výtvarnou dílnu atelieru KreAt, Brno, 2016
Rok 2017
POE, Edgar Allan – The Raven / Havran
– totožné vydání pokud jde o text, ale ilustrace Pavla Dvorská – 13
černobílých signovaných linorytů, 40 číslovaných výtisků, f. 295x210
cm, vazba a finalizace Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová, vydala
Kunštát PRO FUTURO o.p.s. jako příležitostný tisk pro výtvarnou
dílnu KreAt, Brno, 2017
POE, Edgar Allan – The Raven / Havran
– totožné vydání pokud jde o text, ilustrace Peter Dunaj-Spilly – reprodukované kolorované signované kresby (11), podpisy překladatelů do
češtiny a slovenštiny a výtvarníka v tiráži, f. 210x145 mm, volné listy
v kartonové obálce s raženým jménem autora, počet výtisků neuveden,
vazba Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová, vydala Kunštát PRO
FUTURO o.p.s., Brno, 2017
Rok 2020
POE, Edgar Allan – The Raven / Havran
– trojjazyčné vydání, ilustrace Václav Houf, formát A4, volné listy
v kartonové obálce s raženým jménem autora, počet výtisků neuveden,
vazba Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová, vydala Kunštát PRO
FUTURO o.p.s., Brno, 2020
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Ukázky z vydaných knih
(České překlady Ivan Petlan, slovenské Ľubomír Feldek):
BESTIÁŘ aneb ORFEŮV PRŮVOD
LA CHENILLE
Le travail mène à la richesse.
Pauvres poètes, travaillons!
La chenille en peinant sans cesse
Devient le riche papillon.
HOUSENKA
Hodnotné dílo žádá píli.
Dři, básníku, jak housenka!
Ať vykuklí se v jednu chvíli
tvá okřídlená písmenka.
HÚSENICA
Bohatne, komu nelení sa.
Pracujme, biedni poeti!
Nalopotí sa húsenica –
Nádherný motýľ vyletí.
LA SAUTERELLE
Voici la fine sauterelle,
La nourriture de saint Jean.
Puissent mes vers être comme elle,
Le régal des meilleures gens.
KOBYLKA
Kobylka křehká hodna zřetele,
vždyť byla stravou Jana Křtitele.
Kéž by i verš můj byl tak svého druhu
pochoutkou lidí z těch nejlepších kruhů.
LÚČNY KONÍK
Tu je ten útly koník lúčny –
Svätého Jána pokrm tučný.
Takýchto vzácnych ľudí tiež
Bodaj by nasýtil môj verš!

Ilustrace: Peter Dunaj Spily
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HAVRAN (úryvek)
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, “Lenore?”
This I whispered, and an echo murmured back the word, “Lenore!” —
Merely this and nothing more.
Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.
“Surely,” said I, “surely that is something at my window lattice;
Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore —
Let my heart be still a moment and this mystery explore;—
‘Tis the wind and nothing more!”
Tak jsem zíral do tmy tmoucí, strnulý a nemohoucí –
smrtelník snad ještě žádný neměl sny tak ztřeštěné!
Ticha bylo na krájení. Nevydá tma, co v ní není.
„Lenoro!“, jen oslovení zní tu tiše vyřčené.
„Lenoro!“ a echo vrací to slovo mnou vyřčené.
Slyšet ho – či spíše ne.
Snad už nic mne nevyruší, zpět se vracím, hoře v duši,
slyším však na vlastní uši ťukání – už nejemné.
Řekl jsem si: „Teď jsem bdící – je to za tou okenicí.
Podívám se, dlužno říci – je to trochu tajemné…
Vzmuž se, srdce, odhalit chci ony věci tajemné… –
To jen vítr mate mne!“
Hľadel som, len tmu som vnímal, pred očami preludy mal,
o akých som ani nesnil – až som sa ich začal báť.
Nik nepohol ani vlasom, neporušil ticho hlasom
a len slovo „Lenora?“ som seba začul zašepkať.
A ozvenu „Lenora!“ som naspäť začul zašepkať.
Viac nič. Už nič tretíkrat.
Vrátil som sa dnu – a celá duša sa mi rozhorela.
Zas klepot, a hlasnejší, len čo som spravil čelom vzad.
Vravím si: „Už isté je, že ktosi na okenné mreže
klope – teda pozrimeže sa tam! Chcem to vypátrať.
Upokoj sa, srdce! Veď sa tajomstvo dá vypátrať –
vietor šumí zo záhrad.“

Ilustrace: Peter Dunaj Spily
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VIDEA Z AKTIVIT ATELIERU KREAT
A KUNŠTÁT PRO FUTURO O.P.S.
SÁZENÍ STROMŮ NEVIDOMÝMI, KUNŠTÁT 2010:
https://www.youtube.com/watch?v=gjPT1tIwti0
LUDVÍK KUNDERA, SÁZENÍ STROMŮ - KUNŠTÁT:
https://www.youtube.com/watch?v=2gqjYR0yPNI
ESCHENBACH:
https://www.youtube.com/watch?v=ZxC_v0ps9t8
ESCHENBACH:
https://www.youtube.com/watch?v=e8E7oDG4ZOk
KUNŠTÁT - RUDKA, DUNUMBA, DEN BEZ BARIÉR:
https://www.youtube.com/watch?v=bsj3yz_6OQg
VERNISÁŽ, KUNŠTÁT, VÝTVARNÝ WORKSHOP (29.6. - 5.7.2011):
https://www.youtube.com/watch?v=ZlX_1N9snaQ
KUNŠTÁT, ZAHRADA SMYSLŮ - BLIND GARDEN 2012:
https://www.youtube.com/watch?v=FeM5t8qb43M
KUNŠTÁT PRO FUTURO O.P.S. ANTONÍN KREJČÍŘ - TESSEA 2012:
https://www.youtube.com/watch?v=s9og9Mh0RNc&t=159s
CREAHM 2012:
https://www.youtube.com/watch?v=8-j4vIe0TFQ
DOTEKY IV. -Umění pro každého – spot ČT:
https://www.youtube.com/watch?v=CpNbJgWF_F8
DOTEKY IV. - Umění pro každého - spot ČT (2):
https://www.youtube.com/watch?v=TG8QqsKcHH0
DOTEKY IV. - Vernisáž výstavy v ČS Jánská 6 Brno:
https://www.youtube.com/watch?v=RCRJqsbQ8ac
DOTEKY IV. - Otázky pro Annu Kadeřábkovou:
https://www.youtube.com/watch?v=Av2GpUUrx5A
DOTEKY IV. - Otázky pro Cypriana Eggenschwilera:
https://www.youtube.com/watch?v=IXeWubyfoCs
DOTEKY IV. - Otázky pro Waltra Siegfrieda Hahna (2):
https://www.youtube.com/watch?v=tN_YwDUTTd8&t=943s
DOTEKY IV. - Otázky pro Grace Zozobrado (2):

ART BRUT BRNO 2020

123

https://www.youtube.com/watch?v=oViJkzS3cyU
VÝSTAVA „UMĚLCI ČISTÉHO SRDCE“ 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=OtJ2KKBTQ6Y&t=6s
MUSEUM GUGGING 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=tPRo6ylsV-o&t=105s
HAVRAN NA PRAHU 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=XCpGfAVOFYk&t=13s
MUSEUM GUGGING 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=TFug0gnN4Vs&t=59s
HAVRAN/RAVEN - VERNISÁŽ 1.11.2017:
https://www.youtube.com/watch?v=VcX195Mts2E&t=14s
HAVRAN/RAVEN - RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY A.S. 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=8yjJw4cwwik
BEST OF ART BRUT 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=QH8knNKQWQ0&t=5s
EAGLE GALLERY - LABUŤ / SWAN 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=wzK-3B4pd7w&t=46s
BRNO - LABUŤ / SWAN 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=DttZbPmtp04
ART BRUT BRNO 2019 – VERNISÁŽ:
https://www.youtube.com/watch?v=xGPvudf8u5s&feature=emb_title
RUDOLF FILA – SKICÁRE – VERNISÁŽ 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=qnptvSMNXw4
VERNISÁŽ - JOSEF VÁCHAL – DŘEVORYTEC 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=K6cs3v5OocE
SPOLEČNÉ STREETARTOVÉ AKTIVITY V TYRŠOVĚ SADU V BRNĚ
STREET-ART TYRŠÁK 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=6AyM1SGYZV8
STREET-ART TYRŠÁK 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=OahocCn5keY
STREET-ART TYRŠÁK 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=EhSm14JgApc
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III.

SBĚRATELSTVÍ,
REFLEXE, FAKTA
(ČESKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKO,
POLSKO)

126

ART BRUT BRNO 2020

NA OKRAJ SBÍRKY SPONTÁNNÍHO UMĚNÍ
Kdyby mi někdo položil otázku, co mne přitahuje ke spontánnímu umění (kam ovšem zahrnuji tvorbu neškolených autorů v celé šíři, bohatosti
a proměnlivosti způsobů a forem vyjádření), asi bych mu odpověděl, že
vrozená dovednost tvůrce kreativně a s neobvyklou fantazií rozmlouvat
s okolním světem, ale rovněž také s vlastním nitrem. A to v soustředěném,
pokorném zaujetí a úžasu, bez toho, že by tušil něco o umění a jeho funkcích jak jsou běžně a většinově chápány dnešní vyspělou technokratickou
společností. Důležitá je pro mne objevná a očistná schopnost narušovat
zavedené kulturní vzorce umění.
Nezbytnost, vnitřní potřebnost silného tvůrčího zaujetí, ne nepodobná odvěkým základním přírodním živlům, ulpívavý útok na vlastní lidskou imaginaci. Touha dobrat se krásy (a ovšem nejen pouze krásy) bez
jakékoliv další odměny, kromě silného i zážitku touhy samé. Tvary, barvy,
linie, čáry, hmota, jejich všemožné kombinace, variace a schopnost zasadit je do nečekaných souvislostí, neobvyklého prostředí. Podněty neokopírované z knížek, nevyčtené z katalogů, ale nasbírané i s bolestivými
šrámy na duši během života, třeba i náhodou a mimoděk jsou stavebními
materiály utopického snu, podivuhodně se rodícího s posedlostí, někdy
úspěšně skrývanou před druhými a o to přesvědčivější než na odiv vystavované snahy druhých po uznání. Čistota úmyslů v době přetvářky je
však pravdivá jen do té doby, než se stane artiklem nabízeným pod pultem jako nedostatkové zboží. Bojím se právě toho, že voda ze skrytých
studánek art brut začne být brzy nabízena v atraktivním balení a s dokonalým „chemickým rozborem“ svého složení. Okolo nezkalené hladiny vyvěrajícího pramene čisté vody začíná být poněkud těsno. Zájem
o výtvarné projevy marginálních umělců, outsiderů stoupá každým rokem v mnoha směrech a stává se bezpochyby módou. Ve světě vznikají
nové galerie, specializující se výhradně na art brut či outsider art a soustřeďují kolem sebe rozsáhlou síť sběratelů.
Roste počet publikací, katalogů i filmů věnovaných spontánním umělcům. Časopis Raw Vision už dávno není jediným odborným tiskem mapujícím tuto svébytnou oblast výtvarné tvorby. Prodejní výstavy outsider
art, doprovázené specializovanými aukčními akcemi, se ve značné míře
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přesunuly po obchodním úspěchu v zámoří i do západní Evropy. Přelom
ve vnímání původní spontánní tvorby pozoruji již několik roků a to zejména od doby jakési rozrůstající se krize zavedeného galerijního a aukčního systému nebo lépe řečeno trhu s uměním. Krize projevující se ani
ne tak ve finančním vyjádření zisku těchto institucí, ale spíše ve zplanění,
odtažitosti převážné většiny současné umělecké tvorby pro návštěvníky
výstavních síní. Jakoby se vývoj umění dostal do slepé uličky sterilnosti, nesrozumitelnosti a snad i cynické grimasy pouhého rozmělňování již
jednou vyjádřeného a osvědčeného principu a obsahu tvorby. Hodnotová
vyprázdněnost, tak vzdálená vnitřní pravdivosti a vitální svěžesti, s níž
jsme konfrontováni v kontaktu s nedefinovatelnou magií spontánní tvorby je tak nyní zřetelnější, čitelnější. Jakoby injekce původnosti, originality
a svěžesti art brut měla za úkol resuscitovat umdlený umělecký provoz.
Nebezpečí pozvolného a nenápadného přerodu ryzí spontánní tvorby
v pouhou bezduchou produkci se tím však začíná povážlivě zvětšovat.
Jako dlouholetého sběratele mne vždy zajímal názor umělců, spisovatelů a výtvarníků, kteří jsou mi blízcí na tvorbu outsiderů, marginálních autorů, ve své bezelstnosti a otevřenosti tolik podobných dětským
výtvarným projevům plným autentické radosti, živosti, bezprostřednosti
a spontánnosti. Hledal jsem kdysi vhodný inspirativní text pro drobnou
publikaci s názvem Deset naivních kreseb, kterou jsem redakčně připravoval k vydání. Oslovil jsem s malou nadějí na úspěch i ve světě známého
českého spisovatele Bohumila Hrabala, zda by něco k tomuto tématu ze
svého úhlu pohledu něco nenapsal. Jaké bylo mé překvapení, když skutečně v říjnu 1977 přišel dopis z Kerska, kde tenkrát žil, s typicky hrabalovsky výstižným básnivým textem, z něhož tu připomenu několik myšlenek: „Naivní malíř je odsouzen k modelu své vnitřní touhy, naivní malíř
je ponorná říčka Punkva, která dlouho tekla v hlubinách skal, až najednou se objevila na sluneční louce. Lhostejno, čím se malíř vyučil, kolik je
mu let, jakou úlohu zastává ve společenském životě. /… / Nejdůležitější je
ta zázračná proměna člověka v malíře, to neočekávané štěstí, kdy nebesa
se roztrhnou a ruka sama od sebe zaznamenává poryvy, které přicházejí
z duše.“1 (Hrabal 1978) Také vynikající současný sochař a kreslíř Franti1 HRABAL, Bohumil. „Naivní malíři.“ Album deseti naivních kreseb (Divadlo hudby OKS,

Olomouc), 1978: 2 – 3.
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šek Skála mne neodmítl, když jsem jej požádal o doprovodný text k výstavě mé sbírky a katalogu prací outsiderů v pražském Muzeu Montanelli
v roce 2012. Rovněž on mne utvrdil ve své empatické citlivosti k projevům
spontánních autorů: Projít školením není na škodu, ale daleko důležitější je neztratit onu přirozenou potřebu sebevyjádření pomocí prostředků,
které máme k dispozici, jakou mají všechny děti, a která vychází ze srdce
a způsobuje radost. /… / Zajímá mě pouze stopa, kterou ve mně setkání
s dílem zanechává. V současném světě plném strategií jak někoho oklamat, zůstává největší hodnotou čistota neposkvrněného projevu.“2 (Skála
2012)
Benátské Bienále v roce 2011 zaměřilo nebývalou pozornost na spontánní práce vybraných outsiderů z celého světa, které neváhalo vystavit
a prezentovat hned vedle předních současných umělců a již zavedených,
obecně uznávaných autorit moderního umění. Rozporuplnost tohoto
faktu je zřejmá a teprve budoucnost nám odpoví na otázku, zda-li tento výrazný a jistě i odvážný kurátorský počin, poskytující pro spontánní
tvorbu neškolených tvůrců jiná měřítka a nové perspektivy byl vskutku
krokem tím správným směrem. Věřme však, že právě takový dynamický
dialog, přímá konfrontace profesionálního a marginálního je potřebná
a nutná. Před několika roky napsal Josef Jedlička: „Kultura, která nebude
mít svůj korektiv v outsiderech, stagnuje, neboť její míra životnosti je mírou odvahy těchto outsiderů.“3 (Jedlička 2000)
Zahrada po dešti, obrazová metafora, která se mi neodbytně vynořuje
v mysli, když začínám přemýšlet o svém sběratelství, o obrazech, kresbách, sochách, které dotvářejí 45 roků prostředí mého domova. Nenapadají mě estetické či filozofické souvislosti, ale „zahrada po dešti“. Plná
rozkvetlých stromů, vůně dřeva a rozpraskané kůry, prosluněných trávníků, ale také tajemných zákoutí s houštinami křovin a starými pařezy. Snad
také tajemná noční zahrada, utopená v mihotavém světle hvězd a měsíce,
očištěná ranním lijákem, s jablky v trávě, s větrem ve větvích, s vyšlapanými blátivými cestičkami v hlíně kolem mokrého rybízu a hnijícího ovoce. Něco obyčejného a zázračného zároveň. Tak jako obyčejná a zároveň
2 SKÁLA, František. „Bohyně v bramborách.“ Outsider art, sbírka Pavla Konečného, (Muzeum
Montanelli), 2012: 6.
3 JEDLIČKA, Josef. Rozptýleno v prostoru a čase. Arkýř. Brno, Česká republika: Petrov, 2000.
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zázračná jsou díla tvůrců, „umělců čistého srdce“, o nichž tu bude řeč. Fenomén sběratelství má přirozeně ve výtvarném umění své nepřehlédnutelné místo a setkáváme se s ním v různých dobách. Rovněž tak jistě můžeme klasifikovat sbírky podle sledovaného druhu uměleckého projevu.
Svou vlastní sbírku bych nejspíše charakterizoval jako soubor, který
vznikl přirozeným citovým tíhnutím k neokázalé autentické tvorbě lidí,
žijících obyčejným životem, často však na okraji společnosti. Rozhodně
jsem od počátku své aktivity, zaměřené na specifický okruh umění naivního, lidového či mediumního, marginálního a outsiderského, neviděl před sebou nějaký konečný cíl, nestanovil si předem přísná kritéria
výběru a nevolil postupy a metody dokumentace a evidence, což bývá
obvyklé u nejrůznějších zanícených a horlivých sběratelů všeho možného. To ovšem také znamená, že jsem postupoval často chaoticky pod
vlivem nepravidelného přílivu a odlivu svého obdivu k neprofesionální
tvorbě, jež mě niterně přitahovala, což má přirozeně z pohledu „skutečného“ sběratele své zápory. Mezi významné momenty, ovlivňující rozsah

Věra Berková a Pavel Konečný, 2017; foto Oldřich Šembera
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a svým způsobem i kvalitu mé sbírky, počítám fakt, že jsem dlouho nevlastnil automobil a cesty za svými často složitě vyhledávanými tvůrci jsem
s manželkou absolvoval většinou vlakem a pěšky. Teprve po manželčině
náhlém a nečekaném odchodu ze světa jsem začal cestovat s přítelkyní po
spontánních tvůrcích také autem a mohl tak rozšířit svůj akční rádius na
sousední Polsko a především na tolik milovanou Itálii.
Kořeny svého celoživotního zájmu vidím zpětně v živé a otevřené
kulturní atmosféře 60. let 20. století, zasahující samozřejmě i moravskou
Olomouc, která přinášela závažné umělecké podněty a opravdu hodnotné výstavní zážitky. Jeden z nich, z 6. prosince roku 1968, se mi vybavuje
obzvláště věrně. Tehdy jsem se víceméně náhodou zúčastnil první vernisáže výstavy v olomouckém Divadle hudby. Byla to samostatná komorní
výstava malíře reality Antonína Řeháka ze Svatého Kopečka u Olomouce.
Vzpomínám si, že jsem tím nevelkým prostorem vedle hlavního sálu procházel okouzlen a přitahován dosud neznámým magnetismem. Dodnes
se mi vybavují podivuhodné detailní kresby, ale také rozměrná olejová
plátna citlivého strážce květinových záhonů a ochotného rozvážeče pitné
vody sousedům, v té době už u nás i ve světě dobře známého naivního
umělce, kterého zařadil do encyklopedie naivního umění teoretik Oto Bihalji Merin.4 (Bihalji 1989) Vůbec mě však tenkrát bohužel nenapadlo, že
bych se mohl zajímat též o zakoupení či získání některého z vystavených
děl, ale jeden z počátečních skrytých impulsů to dozajista byl.
Moje první cesta za sběratelskou událostí vedla až do východočeského
města Nového Bydžova, kde jsem na základě četby dvojčísla mé oblíbené
Světové literatury č. 5 – 6 / 1969 5 (Ravik, Nejtek 1969) objevil „patafyzické
sídliště“ krejčího v důchodu, pana Václava Kudery, který obratem odpověděl dokonale vykrouženým písmem na dopis a pozval mě na prohlídku
své podivuhodné soukromé kamenné galerie. V létě roku 1971 jsem si tak
domů odvážel první sošku. Nezapomenu na setkání s kouzelným múzickým člověkem, který svážel z dalekého okolí na vozíku pískovcové patníky z krajnic cest, aby z nich tesal podoby známých kulturních osobností
i rázovitých sousedů. Podařilo se nám tenkrát se ženou získat kamennou
4 BIHALJI, Merin Oto. Weltenzyklopedie Naive Kunst. Stuttgart: Parkland Verlag, 1989: 502 – 503.
5 RAVIK, Slavomir; NEJTEK, Vilém. „Zpráva o průzkumu patafyzických sídlišť.“ Světová literatura, listopad 1969: 377 – 383.
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hlavu Karla Hynka Máchy. Pro studenty se slevou! Imaginární kamenný
portrét romantického českého básníka se tak stal „základním kamenem“
naší budoucí sbírky. Třeskutý zážitek. Další výpravy za objevováním nesčetných podob tzv. původního umění na sebe potom nedaly čekat.
Žlutý přízemní domek v Palackého ulici č. 189 v jihomoravském Kyjově skrýval utajené bohatství soustředěné tvorby paní Cecilie Markové,
vyučené modistky a prodavačky klobouků. V roce 1972 jsem poprvé na
vlastní udivené oči spatřil úchvatné žhnoucí krajiny, neskutečná astrální
květenství, dokonalé mediumní tužkové kresby a zářící pastely, z nichž
se vynořovaly zasněné lidské tváře, zrcadlící smutek duše. Originální
a impozantní díla, sahající svými kořeny do hlubin spiritismu, rozvěšena místo vedle místa po stěnách pokoje a pečlivě naskládána ve velkých
složkách, uschovaných za pohovkou a skříněmi, mě zasáhla neobyčejnou
silou. S paní Markovou jsem se spřátelil a její svébytnou tvorbu potom
další dlouhé roky podrobně sledoval. Při svých pravidelných návštěvách,
provázených vždy důkladnou prohlídkou nových přírůstků na kuchyňském stole (kde svá díla ostatně tvořila) jsem zároveň naslouchal ztišeným a zaujatým komentářům autorky, podkreslovaným hlasitým tikotem
nástěnných hodin a zakončovaným často jakoby nesmělým dotazem: „…
tož co tomu, Pavle, říkáte?“ Prý měla kdysi v moravském Kyjově, právě v souvislosti se spiritistickými seancemi, pověst tajemné, nepřístupné
a komplikované osobnosti. Já ji však poznal jen jako skromnou, činorodou, laskavou ženu s opravdovým a věkem neutuchajícím zájmem o svět
kolem sebe, nacházející ve výtvarné tvorbě, který nabýval u ní charakteru
očišťujícího terapeutického rituálu, podněty pro svůj bohatý a vyrovnaný vnitřní život. Udivovala kontrasty: pod obyčejnou stahovací lampou
vytvářela proměnlivý svět prehistorických krajin, fantastické labyrinty téměř automatických mediumních kreseb a zároveň stačila kontrolovat stav
pečení koláčů v troubě.
Podobně blízký mi byl slovenský pekař, včelař a sochař Matej Čupec,
jehož pozdní tvorbu jsem sledoval od července 1972 až do jeho smrti.
Upozornili mě na něj kamarádi. Bydlel v nevelkém domě se zahradou na
severním konci dědinky Horná Štubňa nedaleko lázní Turčianské Teplice.
Když jste prošli po úzké lávce se zábradlím nad malým potůčkem a potom
chodníkem až k červené kovové brance, museli jste minout jeho několik
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kamenných hlav, opřených pod okny o zeď domu, s pohledy upřenými
přes záhon květin někam do oblak. Cítili jste se skoro jako na Velikonočním ostrově. Potom jste se od sochařovy milé paní dověděli, že už od
časného rána pracuje ve svém včelíně u lesa, vzdáleném několik kilometrů. Vyplatilo se však počkat a podívat se po jeho návratu v pokoji nebo
v dílně na nové práce, které vždy udivovaly svérázností autorského pojetí.
Zejména naprosto zvláštní kamenné hlavy, vytvářené z materiálu, získaného v nedalekém andezitovém lomu, mě vždy uchvacovaly svým neotřelým, syrovým, možno říci archetypálním výrazem, měly v sobě něco
z působivosti menhirů. Někdy si vybavuji živou vzpomínku: Koupil jsem
od pana Čupce jednou v létě dosti velikou a především těžkou kamennou
Hlavu cikána. Zdrželi jsme se tenkrát vyprávěním a prohlížením „šošek“
(jak něžně říkával svým dílům) trochu déle a do odjezdu vlaku už chyběla
jen chvilička. Po krátké domluvě jsem vyrazil rychle pěšky jabloňovou
alejí lemující silnici dolů k nádraží. Cestou mě předjel pan Čupec na malém rozhrkaném motocyklu s velkým batohem na zádech, z něhož vykukovala kamenná tvář. Vlak právě přijížděl, když ji vytahoval a opatrně
pokládal na lavičku (vedle ní pak ještě navíc postavil sklenici s medem).
Získal jsem později ještě několik kamenných „šošek“ pana Matěje Čupce,
ale hlavu, o níž právě byla řeč, mám ze všech nejraději.
První kontakty s tvůrci jsem navazoval nejčastěji písemně. Začátkem
října roku 1972 tak na tehdejší adresu paní Anny Zemánkové – Buzulucká 2, Praha 6 – došel můj dopis s prosbou o možnost zakoupení některé
její práce. Koncem měsíce přišla očekávaná odpověď: „Byla jsem potěšena vaším dopisem, přijeďte se k nám podívat na velmi zajímavé kresby.
Já neprodávám své kresby. Vždy říkám, že jsou příliš velké, aby se s nimi
kšeftovalo. Ale když přijedete, dovolím vám vybrat si kresbu, která se vám
bude líbit. Má-li zájem o moje umění vaše maminka, i ji srdečně zvu. Přespat můžete u nás, máme dosti místa. Nashledanou se těší Zemánková.“
Přijetí bylo opravdu vlídné a bezprostřední, což přičítám i skutečnosti, že
jsme přijeli z místa jejího rodiště – Olomouce. Ve dveřích nás přivítala
korpulentní usměvavá dáma s bystrýma očima, která nám ochotně svým
hlubokým, vemlouvavým, dramaticky zabarveným hlasem později pod
lampou, jejíž stínidlo sama výtvarně ojedinělým způsobem pojednala,
poutavě vyprávěla o počátcích a vývoji své tvorby, o složitostech umělecké
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inspirace, vlastních, nutkavou cestou objevených originálních výtvarných
technikách, východiscích i dimenzích své spontánní tvořivosti. Přitom
jsme se s úžasem probírali nespočetnými podivuhodnými kresbami, pastely a obrazy, které jakoby přicházely z jiného, dosud netušeného světa,
zaplněného neznámými druhy květin, ptáků a motýlů podmanivé krásy.
Odvezli jsme si domů tenkrát jeden darovaný pastel, vytvořený svéráznou protlačovanou technikou a kombinující žlutooranžové a jemně zelené barvy s drobnou kresbou propisovací tužkou. Máme jej stále na očích.
Květy na něm vypadají jako napnuté pomalované plachty lodi mířící za
obzor. Jinam. S paní Zemánkovou jsem se setkal ještě několikrát. Na jaře
roku 1980 jsme spolu natočili na magnetofonový pásek rozhovor, v němž
výstižně a barvitě vzpomíná na svůj nelehký život, prosycený touhou po
vyjádření, na život naplněný skutečnou kreativitou a láskou. Později byl
otištěn v katalogu její dosud v roce největší výstavní retrospektivy, kterou připravil Arsén Pohribný pro Muzeum umění Olomouc v roce 1998.6
(Konečný, Rozhovor s Annou Zemánkovou, 1998)
Podobný rozhovor jsem chtěl kdysi natočit s naivním malířem, dlouholetým slavným modelem sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze, Jožou Mrázkem Hořickým. Počátkem 80. let 20. st.
žil v Černošicích u Prahy, kde obýval jeden pokoj bývalého, nyní zpustlého prvorepublikového hotelu. Potvrdil mi dokonce telegramem schůzku,
takže jsem neočekával žádné větší komplikace. Prokřehlý dlouhou cestou
vlakem a chladným zimním ránem jsem však procházel s magnetofonem
SONET DUO B4 chodbami ztichlého hotelu bezradně, žádné dveře nebyly kupodivu označeny vizitkou. Trvalo hodně dlouho, než se mi podařilo narušit tuto kafkovskou atmosféru a objevit ve druhém patře vstup,
za nímž měl čekat malíř Joža. Po zaklepání se nikdo neozýval, takže jsem
pomalu a ostražitě vešel. Naskytl se mi tenkrát výjimečný pohled na nábytkem zcela zaplněný nevytopený pokoj. V jeho koutě pod namrzlým
oknem, v posteli, zachumlán do peřin, pravidelně odfukoval spící umělec. Po probuzení nastal obvyklý obřad očisty těla, česání hustého vousu
a bílých bohémských vlasů. Nejdříve však bylo nutné rozbít vrstvu ledu
v umyvadle! Zatím jsem se rozhlížel po zásuvce a snažil se připravit mag6 KONEČNÝ, Pavel. „Rozhovor s Annou Zemánkovou.“ Editor: Arsén Pohribný. Oinirické vize
Anny Zemánkové (Muzeum umění Olomouc), 1998: 39 – 42.
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netofon k natáčení. Z toho však muselo sejít, protože, jak se nakonec ukázalo, do pokoje nebyl přiveden elektrický proud. Joža, oblečen už do svého svátečního tmavého obleku, mě odvedl do hlučné hospody v přízemí,
kde jsme posnídali a já se dozvěděl mnohé z jeho pohnutého života, který
začal ve městě soch, v Hořicích v Podkrkonoší. Nakonec mi ukázal část
svých starších obrazů, které přechovával pod postelí a dovolil mi nafotografovat i svou současnou krajinářskou tvorbu. Hlavní hodnotou pro Jožu při posuzování výtvarného díla a vlastně jakéhokoliv artefaktu bylo,
zda-li „je v něm příroda“, v jeho obrazech dozajista byla. Rozhovor se tehdy nepodařilo natočit, ale neodjížděl jsem s prázdnou, do své sbírky jsem
získal jeden obrázek z cyklu osobitě zachycujícího podoby našich hradů
a romantických zřícenin, který vznikl na autorových cestách. Joža měl
vrozený herecký a deklamační talent, který hojně uplatňoval při každé
vhodné i méně vhodné příležitosti. Projevoval se též literárně, což dosvědčují extatické verše, které mi věnoval: „Vážený Příteli Konečný Pavle!
Verše pro Tebe jsou ostré jak Šavle! Dokud v Nás Hoří jen Jiskra! Dobra
Víry a Krásy. Dočkáme se každého Zítra, Štěstí – Míru a Spásy! Upravil
jsem tyto verše s kterými nejsem Spokojen. Neboť ty by se mohly nést
prázdným Pokojem! Stvrzuji to ProVždycky! Joža Mrázek Hořický.“ Pod
svrchní slupkou exhibicionisty a suveréna se uvnitř nacházela upřímná,
čistá a zranitelná duše věčného dítěte. Žil mezi lidmi, ale opravdu blízkých bylo poskrovnu. Trvalo proto dlouho, než ho v zimě roku 1984 objevili zmrzlého v nevytopeném pokoji starého hotelu, který byl delší čas
jeho domovem.
Jednoho krásného letního nedělního dopoledne jsme spolu s přáteli
vyjeli z Olomouce vlakem na výlet do nedalekých Hluboček. Téměř na
konci vesnice jsme míjeli nízký domek s citronově žlutou fasádou, před
nímž rostl v zahradě krásně tvarovaný vysoký zelený jalovec. Dům jako
stvořený pro umělce, pomyslel jsem si a pokračoval dál v chůzi, když jsem
zahlédl vzadu na dvoře dřevěnou kůlnu ozdobenou jednou velkou barevnou hlavou a několika menšími. To samozřejmě zvýšilo mou pozornost
a vedlo naše kroky rychle zpět ke zvonku u branky. Po zazvonění nám přišel otevřít nevelký starší muž, oblečený do pracovního, důchodce. Byl to
pan Vincenc Jahn, který nás ochotně vpustil dál a předvedl nám se stručným výkladem svá díla: několik svěžích, lehce namalovaných olejových
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obrazů, zachycujících přírodní motivy z okolních lesů a dále dřevěné hlavy přesvědčivé svým expresivním výrazem a udivující imaginací, které
dotvářel dle potřeby a svých představ cementem či sádrou. „Vždyť ve dřevě je také kus nádherného života“, prohodil zamyšleně a já už měl titulek
pro svůj článek do novin o objevu autentického, dosud neznámého malíře
a sochaře.7 Bylo to někdy v půli roku 1992. Neškolená, zcela původní, jen
z vnitřního přetlaku vycházející tvorba pana Jahna se však již bohužel
chýlila ke svému závěru. Záhy vážně onemocněl a tvořivé síly jej opouštěly, i když jsem se jej snažil v práci povzbuzovat a všemožně podporovat.
Skvělá řada hlav, které se dostaly do mé sbírky, mi tak připomíná víceméně náhodné setkání, bez něhož by však patrně svébytná tvůrčí stopa dobře utajeného malířského a sochařského autodidakta a skromného člověka
zůstala neznáma. Chodit často na procházky je nejen zdravé.
Cesty k původnímu „surovému umění“ mohou být různé, vždy však
znamenají sblížení s autorem, který vám nemůže jako člověk zůstat lhostejný. Tím, že představí své dílo, otevírá zároveň i své nitro. Bez předstírání, bez kalkulace, s vírou a očekáváním stejné upřímnosti od vás. Tak
jsem v roce 1990 poznal tichého, introvertního člověka, soustředěného
zcela a bezvýhradně na svou tvorbu, která se mu dávno stala jediným
smyslem života. Invalidní důchodce Zbyněk Semerák žil na severu Moravy v okresním městě Šumperku, utopeném uprostřed lesů. Přírodu však
vnímal jen s odstupem přes sklo okna kuchyně, kde již v hluboké noci či
od brzkého rána seděl schoulený za stolem a trpělivě, s vysilující horečnatostí, vytvářel své detailistické kresby a složitě strukturované temperové
obrazy. Odstřihl se od současného světa. Nevlastnil telefon ani televizor
a nebyl zahrnován aktuálními zprávami a informacemi ze života společnosti. Jen kreslil a maloval. Na jídlo si dělal čas jen nerad. Tato permanentní výtvarná činnost, při níž namáhal oči i duši a vytvářel svůj vlastní
neopakovatelný vysněný svět, měla nepochybně charakter jakéhosi soukromého obřadu. Jeho subtilní psychické ustrojení neuneslo náhlé osamění po smrti milované maminky, s níž od dětství žil. Zůstala mu jedině
tvorba, jistota a uhrančivě krásná posedlost. Dílo autentického art brut
může vskutku vznikat i mezi chladnými a neosobními domy panelového
sídliště.
7 KONEČNÝ, Pavel. „Ve dřevě je také kus nádherného života.“ Hanácký kurýr, 1995: 6.
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Těch lidsky vřelých setkání při cestách za neškolenými spontánními
autory, tvořícími doopravdy z nutnosti a se samozřejmou pokorou bylo
za uplynulé roky mnoho. Poznal jsem tak důvěrně šibalského řidiče autobusu Žilina − Olomouc a skvělého vynalézavého řezbáře Jana Labudu ze
slovenského Štiavnika, vždy optimistickou a srdečnou malířku fantastických vizí, bývalou textilní dělnici, žijící v Rýmařově v domě zaplněném
obrazy doslova od sklepa až po půdu - paní Marii Kodovskou, i křehkou a tichou malířku barevných expresivních vizí paní Františku Kudelovou, takto obyvatelku psychiatrické léčebny v Kroměříži. Nezapomenu
na urostlého východoslovenského rolníka pana Andreje Hankovského
z východoslovenského Richvaldu u Bardejova, který vytvářel (po 50 Kčs
za kus) dřevěné reliéfy a figury drsné poezie, laskavého a štědrého pošťáka a dnes světoznámého malíře z Bratislavy pana Ondreje Šteberla, zamlklého pohádkáře a milovníka spravedlnosti malíře Václava Beránka
z Jihlavy, šlachovitého oravského sochaře Štefana Siváně z Babína, který
za sebou zanechal rozsáhlé a obdivuhodné řezbářské dílo. Na svých cestách jsem potkal i veselého a hlučného harmonikáře a malíře městských
vedut pana Josefa Raimana z Oslavan, přátelského hluchého samotáře
a nedostižného valašského řezbáře Josefa Heju, poněkud nesdílného dobráka, slovenského lesníka z Martina, tvořícího malé i nadživotní sochy
– pana Jozefa Kňazka. S mnoha dalšími jsem si jen na dálku dopisoval
a na osobní setkání z nejrůznějších důvodů bohužel nedošlo. Nejvíce
toho lituji v případě malířky Natalie Schmidtové, která žila v Rozsochách
u Bystřice pod Perštejnem, a rovněž originálního prachatického řezbáře
Josefa Chwaly. A také lituji, že jsem jen pouhý sběratel a ne básník jako ti,
jejichž díla se dostala do mé sbírky.
Kolekce spontánního umění, kterou jsem za více než čtyřicet pět roků
shromáždil má specifický charakter, spočívající ve skutečnosti, že se skládá jak z projevů lidového umění, tak i z naivní tvorby a art brut. Nechtěl
jsem se totiž v začátcích záměrně omezovat ve svém sběratelském zájmu
a vytvořil tak pro někoho možná poněkud eklektický soubor, který však
odpovídá mému osobnostnímu ustrojení. Tato jistá nejednoznačnost,
chaotičnost a nesoustředěnost je dozajista nejčitelnějším a možná i určujícím rysem mé sbírky. Ta je zaměřena téměř výhradně na díla českých
a slovenských spontánních autorů a teprve v několika posledních letech
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se rozrostla o artefakty z Polska a především z centrální Itálie. Ve sbírce,
čítající v současnosti více než 500 položek je tak zastoupeno na 51 autorů
ze čtyř evropských zemí. Byla již devětkrát samostatně vystavena v České
republice a na Slovensku a jednotlivá díla potom byla zapůjčena na několik kolektivních přehlídek českého art brut v zahraničí (Francie, Belgie,
Německo, Slovensko, USA). Za svůj největší sběratelský úspěch považuji
objevení a podporu tvorby českých autorů jako jsou Vincec Jahn, Zbyněk
Semerák, Leoš Wertheimer, Oldřich Vrána, František Frélich, Jaroslav Diviš a z italských tvůrců Pietro Moschini, kterému se dokonce podařilo
s pomocí jeho rodiny a přátel vybudovat i malé muzeum v jeho domě
v Tuscanii (Lazio). Sbírka spontánního umění se stala jakousi osou a spojnicí mého života a doposud mi přináší mnoho radosti a uspokojení, že
mohu podnětné zprávy z periferie výtvarného umění a především ze vzájemných setkání se spontánními tvůrci a jejich díly předávat i ostatním
lidem.
Mgr. Pavel Konečný, 2017
sběratel
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ŽELEZNÉ KRÁLOVSTVÍ KOVÁŘE ANTONÍNA LEHEČKY

(1903–1978)

Hradiště u Blatné v jižních Čechách je místem, kde převážnou část svého
plodného života prožil kovář a podkovář pan Antonín Lehečka, který byl
navíc spontánním tvůrcem jedinečného originálního prostředí, vytvořeného převážně z železného odpadu, nepotřebných či nalezených objektů
a především vlastní nespoutané a hravé fantazie. Narodil se začátkem
roku 1903 jako Antonín Posselt ve Vídni, kam jeho matka odešla jako
mnoho jiných za prací. Záhy se však vrátila zpět do Čech i ke svému dívčímu jménu Lehečková. Antonín vyrůstal spolu se svými třemi sestrami, vychováván matkou na okraji vesnice Hradiště. Po ukončení základní
školy se vyučil kovářem a černé řemeslo začal provozovat v dílně se dvěma výhněmi postavené vedle domu, kde žil v kouzelném tichém zákoutí
obce nedaleko lesa. Svoji zručnost a schopnost zpracovávat nepoddajný
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kovový materiál záhy začal směřovat vedle tradičních kovářských výrobků
i k výtvarně svěžím a neobyčejně působivým svérázným projevům, kterými zdobil stěny dvora i střechy a celé okolí stavení. Nezůstalo jen u kovářských výrobků, jeho smysl pro humor a nadsázku jej vedl i k vytváření
různých trojrozměrných figur a maleb na zdi, jak dosvědčují dochované
archivní fotografie. Mezi nimi vynikala kresba koně v životní velikosti
s dřevěnou nohou, nazvaná ironicky „úřední šiml“, ale dvůr oživovala
také celá řada nápisů či vtipných ponaučení. Zajímal se o historii obce,
v níž žil a stal se dokonce na dvacet let jejím pilným kronikářem, zachycujícím pečlivě běh místních událostí. Zřejmě název obce – Hradiště – jej
inspiroval k vytváření roztodivných, pestře polychromovaných kovových
objektů v podobě vysněných členitých hradů, doplňovaných pohádkovými postavami různě velikých trpaslíků, čertů, ptáků či zvířat. Výška těchto
složitých věžovitých staveb, plných drobných detailů, dosahovala i více
než čtyři metry. Uzavřený dvůr však brzy nestačil pojmout rychle se rozrůstající volnou spontánní tvorbu, která přinášela mladému kováři hodně
potěšení i radosti, a tak se celkem nutně musela přelít do veřejného pro-
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storu před domem na travnatou stranu silnice směrem k Hradišťskému
potoku. Zde postupně vyrostlo několik řad kovových, výrazně barevných
objektů jakéhosi svérázného „železného království“. Do jeho životního
příběhu se silně zapsala druhá světová válka, kdy projevil svou statečnost
ukrýváním partyzána. Vzhledem k tomu, že kolem obce probíhala demarkační linie, oddělující sovětská vojska od amerických, se stal očitým
svědkem bezprostředního setkání spojeneckých vojáků 9. května 1945
a to dokonce přímo na půdě své kovárny, kde zrovna okovával sovětským
vojákům koně. Tato symbolická událost se stala námětem jeho pamětního objektu, stojícího dodnes mezi jeho hrady. V něm spojil svůj cit kronikáře s vytříbeným kovářským uměním a smyslem pro výmluvný detail
v podobě stisknutých rukou vojáků přinášejících svobodu.
Spontánní výtvarnou tvorbu neopustil ani po roce 1948, kdy začal
pracovat pro JZD. Pověst o jeho kovářském mistrovství se šířila po celém kraji, stejně jako obdiv k jeho invenčnímu spontánnímu sochařství,
které dosáhlo v podobě více jak padesáti rozměrných výtvarných objektů rozesetých kolem kovárny svého vrcholu nejspíš v šedesátých letech
20. století. Právě v této době jej navštívil významný český filmový režisér
Zdeněk Podskalský, který zachytil jeho osobnost i tvořivé svébytné umění
v krátkém dokumentárním televizním snímku. Do současnosti se dochoval jen zlomek původního množství vytvořených děl Antonína Lehečky,
který však i tak dosti přesvědčivě vypovídá o jeho kovářském mistrovství
a původním neškoleném výtvarném umění. O barevnou galerii jeho kovových poetických prací pod širým nebem pečuje od roku 1978, kdy tvůrce
zemřel, jeho syn Miloš Lehečka, a právě díky němu je stále na očích obyvatelům Hradiště i dalším zvídavým návštěvníkům, přijíždějícím zdaleka
poznat skutečně osobité dílo „železného království“ samorostlého kováře
Antonína Lehečky, který svýma rukama, citem a nadáním stvořil singulární prostředí, jež si určitě zasluhuje naši pozornost i ochranu, protože je
výraznou stopou jednoho autentického lidského příběhu, která vyjadřuje
autorovu silnou touhu po sebeprezentaci i jeho snahu po zlidštění obývaného prostoru, vyjadřující symbolicky vztah mezi individuální identitou
a místem života.
Mgr. Pavel Konečný, 2020
sběratel
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SPOJITÉ NÁDOBY UMĚNÍ A TERAPIE
PROJEKT GALERIE NA CHODBĚ
– GALERIE ATELIÉRU ARTETERAPIE PDF JČU
Záměrem příspěvku je hledání potenciálních vazeb mezi uměním a terapií. V první části se pokusím najít historické odkazy a specifika této
problematiky, o které se domnívám, že přímo souvisí se vznikem arteterapie jako samostatného terapeutického oboru. Arteterapii proto bude
věnována druhá část příspěvku. Třetí část pak představí projekt, jehož
cílem je propojení studijního oboru s provozem netradičního výstavního
prostoru. Jde o ohlédnutí za sedmi roky galerijní činnosti, jejímž cílem je
hledání podob umění v terapeutickém kontextu.
TERAPIE TVORBOU A GALERIJNÍ TRADICE
Domnívám se, že spojení umění a terapie lze vzhledem k jeho povaze
a obsahu nazvat „křehkým vztahem“. V propojení terapeutické praxe
a galerijní činnosti bych si dovolil upozornit na důležitý moment, kterým
je tvořivost a tvorba. Ve vztahu k terapii lze zmínit pojetí, která považují
tvořivý proces za terapeuticky účinný a důležitější než samotný výsledek
tvůrčího aktu. Pro porozumění tomuto typu tvorby, který může mít autosanační potenciál a může probíhat v terapeutickém ateliéru i v ústraní, je
důležité pochopení motivů, které stojí na počátku a vedou autora k tomu,
aby tvořil. O tom, zda se takto vzniklé dílo dostane do galerijního prostoru, zpravidla rozhoduje kurátor, galerista nebo sběratel a mnohdy může
zůstat terapeutická hodnota, kterou má dílo pro autora, návštěvníkům
galerie skryta. Je tedy otázkou, jaké podoby by měly nebo mohly mít prezentace tvorby vzniklé v terapeutickém kontextu, a úvodem lze připomenout, že i tato činnost má své historické odkazy a představitele.
Pokud bychom hledali historické ukotvení pro institucionální podobu
terapeutické praxe, lze v širších souvislostech hledat odkazy již v době
realizace idejí osvícenství, kdy myšlenky o nezbytnosti uznávat a rozvíjet
individualitu každého jedince nacházely ohlas i v oblasti péče o duševně
nemocné. Procesy reforem postupně vedly k humanizaci tohoto prostředí, k lepšímu se změnily materiální podmínky tehdejších ústavů, podstatnější však byly změny v přístupu personálu k pacientům, v nichž se odrá-

Obr.1 Vernisáž v Galerii Na chodbě. Foto: Petr Janda
žel odlišný přístup k osobě a osobnosti duševně nemocného a k nemoci
samotné. Koncem 18. století byla ze strany lékařů patrná snaha o hlubší
vhled do světa duševně nemocných a byl probuzen i zájem o neobvyklé či
kuriózní podoby artefaktů vzniklých v léčebnách.
Snaha o zavádění inovativních terapeutických metod se již zaměřovala
i na využití a rozvoj tvořivého potenciálu duševně nemocných. Konkrétní podobu snahy vytvářet humánnější podmínky ve špitálech a azylech
pro duševně nemocné představovalo na přelomu 18. a 19. století rozšíření myšlenek spojených s hnutím „moral treatment“. Jeho představitele
najdeme v mnoha zemích, v Itálii to byl V. Chiarugi, v Anglii W. Tuke, ve
Francii P. Pinel, ve Spojených státech B. Rush. Myšlenkově hnutí čerpá
z poznatků tehdejší psychiatrie a zvláště v Anglii pak bylo ovlivněno i etikou neortodoxní náboženské tradice. Jedním z nových prvků, které toto
hnutí přineslo, bylo zavádění pracovních činností a terapeutických inter-
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vencí. Jako příklad lze uvést v Německu působícího Johanna Christiana
Reila, který doporučoval a ve vlastní praxi již využíval kreslení a hudbu ke
zklidnění pacientů, u symbolických forem pak rozpoznal účinný potenciál pro práci s emocemi u duševně nemocných.
Pravděpodobně prvním krokem k probuzení zájmu veřejnosti o tvorbu
pacientů bylo otevření muzea s názvem Musée de la folie na pařížském
předměstí ve Villejuif v roce 1905. Autorem myšlenky a organizátorem
expozice sestávající z kreseb, maleb, soch i výšivek obyvatel místního špitálu byl vedoucí lékař Auguste Marie. Literární pokusy pacientů následně
vydal v roce 1907 francouzský psychiatr Marcel Réja (vlastním jménem
Paul Menieur). Významné je, že vedle diagnostických aspektů postupně
začala být díky vlivu romantismu oceňována i estetická hodnota tohoto typu tvorby. Romantismus, inspirován myšlenkami řeckých filozofů,
zvláště pak Platonem, vnímal tvorbu jako výjimečný stav mysli a v tomto kontextu se zabýval i vztahem umění a duševní nemoci. Mimořádné
stavy spojené s duševním onemocněním byly chápány jako účinný prostředek k uvolnění dosud blokované kreativity. Díla duševně nemocných
začala být i z tohoto důvodu oceňována jako ukázka schopnosti vnímat
a zachytit podobu reality, která je běžnému člověku nedostupná. Genialita a šílenství byly v tomto pojetí považovány za spojité nádoby a zmíněné
myšlenky byly obsahem kulturního diskurzu 19. století1.
Oživený zájem o výtvarné projevy duševně nemocných vedl k zakládání soukromých sbírek jejich kreseb, které zpočátku sloužily jako grafická analogie dokládající duševní chorobu a kresby byly vnímány jen jako
pomocný diagnostický prostředek. Případný terapeutický význam, který
měly pro své tvůrce, i možná estetická kvalita však zůstávaly zpravidla nepostřehnuty. K posunu z oblasti diagnostiky do oblasti umění významně
přispěly knihy dvou psychiatrů. Jedná se o knihu přednosty psychiatrické
kliniky ve Waldau u Bernu Waltera Morgenthalera. Obsahem publikace
„Ein Geisteskranken als Künstler“ z roku 1920 je popis jeho zkušenosti
s pacientem A. WÖlflim, kterého, jak je patrno z názvu knihy, vnímal již
jako umělce. Druhým autorem je psychiatr a historik umění Hans Prinzhorn, jehož kniha s názvem „Bildnerei der Geisteskranken“ vyšla v roce

1922 a měla široký ohlas především v uměleckých kruzích; nejvýrazněji
ovlivnila výtvarníky z okruhu expresionistů a surrealistů.
S činností H. Prinzhorna na klinice v Heidelbergu je spojována i rozsáhlá sbírka děl duševně nemocných, která je dnes známa jako Prinzhornova sbírka. Základ k této sbírce má však dřívější datum, byla založena
psychiatrem E. Kraepelinem v letech 1890–1903 jako soubor děl pocházejících z léčeben německy mluvících zemí Evropy.
Definitivním podnětem pro posun pacientské tvorby do galerijních
prostorů a její vnímání jako estetického fenoménu byla sběratelská a publikační činnost francouzského malíře Jeana Dubuffeta. Ten začal od roku
1945 používat termín „art brut“, který byl použit ve spojení s výtvarnou
produkcí autodidaktů tvořících z různých důvodů na okraji společnosti.
On sám jejich díla vnímal jako ukázku „surového umění“, bez patrného
rušivého vlivu sociální a kulturní tradice. Pozdější termín „outsider art“,
který se objevil v názvu stejnojmenné knihy R. Cardinala, se stal ekvivalentem termínu „art brut“. Dubuffet vytvořil sbírku této tvorby, která je
umístěna od roku 1976 ve švýcarském Lausanne a jsou v ní svými obrazy
a skulpturami hojně zastoupeni autoři s duševním onemocněním. Dubuffetovou zásluhou se tak staly známými životní příběhy autorů Carla
Zinelliho či Aloïse Corbazové.
Postupně se však stávalo zřejmým, že Dubuffetův ideál neovlivněného
umění, umění v původním či surovém stavu, je zkreslující. I v tvorbě outsiderů či pacientském umění je třeba počítat s vlivem asistence či s facilitačním působením personálu léčeben a zprostředkovaného sociálního
a kulturního kontextu. Dubuffetovo pojetí odmítalo jakoukoliv podobu
ovlivnění, které chápalo jako nežádoucí kontaminaci původního, „surového“ potenciálu tvorby. Odmítáno bylo ovlivnění terapeutickým působením i medikací, která se postupně stala rozšířenou, a tento postoj se
svou radikálností v některých polohách přiblížil názorům pozdější antipsychiatrie2.
V osmdesátých a devadesátých letech minulého století se rozvinuly
mnohé zajímavé institucionální podoby práce s pacienty, které souvisí
s celkovou ekonomickou a kulturní proměnou společnosti. Postupně za-

1 John M. MacGregor, The Discovery of the Art of the Insane, Princeton University
Press, Princeton 1989, str. 3–6.

2 Daniel Wojcik, Outsider Art. Visionary Worlds and Trauma, University Press of
Mississippi 2016, str. 72
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čal být kladen větší důraz na formování terapeutických komunit a ověřovány byly možnosti komunitní péče, které mimo jiné ovlivnily tradiční
hierarchizované postavení lékaře vůči pacientovi. Personál se v zařízeních
tohoto typu podílel na společných činnostech s pacienty a role obou skupin se stávaly méně vyhraněnými, zároveň se také vytvářel prostor pro
vstup terapeutů do léčebného procesu. Příkladem může být rakouský psychiatr Leo Navratil, který v roce 1981 založil Zentrum für Kunst und Psychotherapie při psychiatrické klinice v rakouském Guggingu. Jeho pojetí
navazovalo na Dubuffetovy myšlenky a původním záměrem bylo vytvoření prostředí odděleného od okolní kultury, v přístupu k pacientům byla
patrná snaha o minimalizaci vlivu nemocničního prostředí, včetně snahy
o co nejnižší možnou míru ovlivnění jejich tvorby medikací. Pacienti byli
chápáni především jako umělecké osobnosti. Vzhledem k názvu zařízení
je patrné, že Navratil u tvorby vzniklé v tomto prostředí pozitivně hodnotil terapeutický i diagnostický potenciál. O tom nakonec svědčí i jeho
četné knihy prezentující výtvarnou tvorbu duševně nemocných. Jeho
nástupcem se stal v roce 1986 lékař a sochař Johann Feilacher. Původní název zařízení byl změněn na Haus der Künstler, který se stal hojně
navštěvovaným samostatným integračním a kulturním centrem s vlastní
galerií. Jiným příkladem může být korutanský Ateliér de La Tour spojený
se jménem uměleckého pedagoga a grafika Maxe Klägera, z mnoha
dalších lze zmínit Ateliér Heerenplatz v Rotterdamu či Creative Growth
Art Center v Oaklandu v Kalifornii. V českém prostředí začalo zakládání
komunitních center či stacionářů až po roce 1989, jedním z mnohých je
dále v textu zmiňovaný pražský Ateliér radostné tvorby A.R.T.
ARTETERAPIE
Výše zmíněným proměnám ve vztahu umění a terapie jsem se věnoval
záměrně, protože přímo souvisí se vznikem arteterapie jako oboru se
specifickou terapeutickou metodou. Doložené rané příklady zkušenosti s léčebným využitím umění lze vnímat jako předobrazy pro pozdější
formování terapeutických oborů, které pracují s expresivním projevem.
Počátky formování samotné arteterapie lze sledovat ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Pojem „art therapy“, spojující slova „ars“
a „therapeia“, použila americká arteterapeutka M. Naumburgová, v ev-
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ropském prostředí jej prosazoval anglický výtvarník Adrian Hill, který
sám na sobě zakusil léčebnou účinnost kreslení a malování v těžkém životním období, kdy onemocněl tuberkulózou. Arteterapie byla zpočátku
vnímána v širším pojetí a zahrnovala nejen výtvarné činnosti, ale i hudbu, tanec, divadlo či literární tvorbu. Následně začala být vnímána jako
soubor postupů spojených s výtvarným uměním. Významný vliv měla
v počátečních podobách arteterapeutické praxe psychoanalýza a jungovsky zaměřené terapeutické postupy. Řada arteterapeutů první generace
prošla těmito výcviky a následně se pokoušela o aplikaci získaných znalostí do podoby arteterapeutických přístupů.
Lze uvést dvě prvotní oborové linie. Jedna byla spojena se jménem již
zmíněné M. Naumburgové a byla chápána jako přístup využívající umění
v terapii („art in therapy“, „art in psychotherapy“), výtvarný projev jako
forma symbolického jazyka byl vnímán jako možnost vyjádření vytěsněných, a tedy nevědomých konfliktů. K nahlédnutí jejich skrytých obsahů
pak pomáhal interpretací arteterapeut. Druhý přístup představoval pojetí E. Kramerové a lze jej popsat jako terapii uměním („art as therapy“).
Podstatou jejího pojetí byl předpoklad, že tvořivý proces má terapeutický potenciál, kdy účinným faktorem je abreakce, která dokáže vstřebat
a ovlivnit příčiny psychických potíží či bloků. V souvislosti s osobností E. Kramerové je vhodné upozornit, že mnozí další arteterapeuti svou
profesí byli umělci a estetický aspekt ve významu kultivujícího prvku byl
zohledněn v jejich terapeutické praxi. V následném vývoji byly oba přístupy, vnímané zpočátku jako oddělené, postupně integrovány do podoby
rozmanitých pojetí, často nacházejících inspiraci v teorii psychoterapeutických škol. Pokus syntetizovat rozmanitost mezioborových vlivů, které
charakterizují interdisciplinární povahu arteterapie, může představovat
založení Mezinárodní společnosti pro psychopatologii výrazu a arteterapii („Société internationale de psychopathologie de l’expression et d’art-thérapie“ – SIPE) ve Veroně v roce 1959. Zakladatelem organizace byl
francouzský lékař R. Volmat a další významnou osobou byla maďarská
lékařka I. Jakabová. Tato organizace sdružuje historiky umění a kultury,
psychiatry, psychology, neurology, speciální pedagogy a arteterapeuty.
V českém prostředí vznikaly první zkušenosti s tvorbou pacientů v psychiatrii. Publikačně se jednalo o texty, které zmiňovaly výtvarnou tvorbu
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alkoholiků a psychotiků. V meziválečném období lze doložit uplatnění
výtvarných činností v rámci pracovní či činnostní terapie vedené výtvarníky či výtvarnými pedagogy. V ideologicky zatíženém prostředí padesátých a šedesátých let příliš prostoru pro oborové formování arteterapie
nebylo, aktivity tohoto typu se nicméně uplatňovaly v podobě doplňkové
činnosti v rámci komplexní psychoterapeutické péče; významnější byly
pokusy o uplatnění výtvarných postupů u pacientů v psychiatrických léčebnách. Rovněž byla v těchto letech snaha zavádět arteterapii ve speciálních výchovných zařízeních. Posun zájmu o arteterapii do oblasti pedagogické či speciálně pedagogické byl patrný v osmdesátých letech. Po roce
1989 se arteterapie začala objevovat v učebních plánech pedagogických
fakult a začala vznikat nová pracoviště zaměřená na přípravu terapeutů3.
Jedním z těchto nově vzniklých pracovišť je Ateliér arteterapie při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Založen byl v roce 1991
a v současné době je jediným vysokoškolským pracovištěm tohoto typu
v České republice. Připravuje budoucí arteterapeuty v tříletém studijním
programu bakalářského (neučitelského – distančního) typu. Koncepčním
východiskem, z něhož studijní program vychází, je systém projektivně
intervenční arteterapie. Specifikem je výcvikově výuková podoba studia,
studijní program tedy zahrnuje oborově blízké předměty, jako je psychologie, vývojová psychologie, speciální pedagogika, psychoterapie, dějiny
umění, ale zároveň studenti absolvují sebezkušenostní výcvik v práci s výtvarným artefaktem. Neoddělitelnou součástí studia je tedy vlastní tvorba
studentů. Seznamování s arteterapeutickou metodikou má opět sebezkušenostní podobu, což znamená, že je vedle dalších jako důležitý vnímán
účinný faktor změny ve výtvarném projevu4.
GALERIE NA CHODBĚ
V roce 2013 Ateliér arteterapie ke své výukové činnosti připojil i výstavní
činnost. Záměrem projektu bylo vytvoření výstavního prostoru pro prezentaci činnosti ateliéru, rovněž s možností využití prostoru pro tvorbu,
3 Petra Potměšilová a kol., Arteterapie v institucionální výchově, Univerzita Palackého
v Olomouci, Olomouc 2010, str. 106 - 107.
4 Ateliér arteterapie (online) [cit. 27. 11. 2020]. Dostupné z:
https://www. pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/
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Obr. 2 Zahájení absolventské výstavy v Galerii Na chodbě. Foto: Petr Janda
která s terapeutickou činností souvisí. Nejlépe asi podobu takového typu
tvorby vystihuje termín inkluzivního umění (inclusive arts). Třetím předpokládaným okruhem výstav byly autorské výstavy, které by se volbou
výtvarné techniky a způsobem práce blížily procesu tvorby v projektivně
intervenčním terapeutickém přístupu.
Preferovány tedy jsou výtvarné postupy, v nichž dochází v procesu
tvorby ke gravitaci barev (zapouštění, rozpíjení, odmývání apod.). Tento
předpoklad splňuje v obecném slova smyslu technika akvarelu či kombinované techniky.
Pro samotný galerijní prostor byla zvolena průchozí chodba sousedící
s pracovištěm Ateliéru arteterapie. Odvahu k volbě netradičního prostoru
podpořily zkušenosti z jiných fakult, ale také zkušenosti výtvarníků. Je
známo, že K. Teige ve třicátých letech úspěšně vystavil začínající surrealisty na chodbě divadla E. F. Buriana. Přeměna fakultní chodby v netradičně
pojatou galerii vyžadovala některé úpravy. Chodba byla vybavena závěsným systémem, dokoupeny byly sady euroklipů v několika velikostech
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a byl určen prostor pro zázemí a přípravu výstav. Projekt byl realizován
s podporou vedení fakulty, zároveň se pro vybavení galerijního prostoru
podařilo získat finance z fakultního rozpočtu.
Galerie je od začátku realizace projektu pojata jako studentská, tedy počítá se s kurátorskou činností studentů, která obnáší vytvoření harmonogramu výstav na každý akademický rok, organizační činnost předpokládá zajištění a přípravu výstav, včetně zajištění programu vernisáží. Spadá
sem i příprava doprovodného textu a vytvoření pozvánky a plakátu. Vše
bývá v předstihu zveřejněno na webu Ateliéru arteterapie a na fakultním
webu, zvaní hosté jsou pak pozvánkou obesíláni. Činnost studentů je
garantována pedagogem ateliéru, s ním studenti provoz galerie plánují
a průběžně konzultují svou činnost.
Proběhlé výstavy lze dělit do několika okruhů.
Prvním jsou studentské výstavy, konkrétně v podobě jednotlivých absolventských výstav, které jsou prostorem pro reflexi studijní zkušenosti.
Tomu odpovídají i zvolené názvy, v nichž se odráží snaha zachytit zažitý
proces sebezkušenosti nejen v osobní rovině, ale rovněž v kontextu ročníkové studijní komunity. Příkladem mohou být výstavy s názvy „Neklidné
vody“, „Rej masek“, „Země nezemě“, „Cesta jako cíl“, „Mozaika kolektivního nevědomí“. Třetí uvedená výstava s názvem „Země nezemě“, která se
konala v r. 2018, byla výjimečná tím, že probíhala v atmosféře jubilejního
70. výročí založení Pedagogické fakulty JU a stala se studentským příspěvkem k této významné události v životě fakulty.
Vernisáž absolventských výstav vždy bývá příležitostí k realizaci připraveného programu, který má často podobu happeningu a je svým způsobem symbolickou podobou výstupu každého ročníku z ateliérové komunity i studia samotného.
Kromě absolventských výstav studenti všech ročníků každoročně připravují vánoční výstavu, která je výběrem z tvorby na zadané téma, jež
vánoční motiv vždy nově rozvíjí. Příkladem mohou být výstavy z posledních tří let s názvy: „Zázrak, příchod, nový člověk“, „Překvapení, vysněné
Vánoce, vánoční kalamita“, „Můj příběh Vánoc, Ježíšku, přeji si, chtěný,
nechtěný dárek“.
Druhým okruhem jsou oborové výstavy, které představují konkrétní výstupy z terapeutické činnosti, přibližují podoby používaných arte-
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Obr. 3. Plakát k výstavě tvorby pacientů Psychiatrické léčebny v Červeném
Dvoře, Foto: Ateliér arteterapie
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terapeutických technik a metodiku uplatňovanou při práci s klienty či
pacienty. Z proběhlých výstav lze připomenout výstavu s názvem „Příliš
křehké vztahy“, která s vědomím výstavní tradice v této oblasti seznamovala s výsledky skupinové arteterapie v pražské Psychiatrické nemocnici
v Bohnicích. Na této výstavě se organizačně podíleli absolventi, kteří jsou
v léčebně na pozici arteterapeutů zaměstnáni, a využili tak možnosti představit své pracoviště studentům.
Vzhledem k tomu, že v projektivně intervenční arteterapii jsou k výtvarnému zpracování zadávána pohádková, mytologická a biblická témata
a motivy, byla této problematice věnována samostatná výstava s názvem
„Pohádková (archetypální) témata a jejich obrazy a interpretace“. Jelikož
cílem výstavy bylo představení arteterapeutických interpretačních postupů, vystavená díla pacientů Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře byla
doprovázena komentářem arteterapeuta.
Další proběhlá výstava tohoto okruhu představila techniku koláže. Tato
výtvarná technika je v podobě tematických zadání v projektivně intervenčním přístupu hojně využívána. Záměru odpovídal i název výstavy,
který zněl „Tematické koláže v terapeutickém kontextu“. V doprovodném
textu k výstavě byl kromě terapeutického využití připomenut význam
a podoby této techniky v moderním umění.
Jak jsem uvedl výše, záměrem při vytváření koncepce Galerie Na chodbě bylo také vyhledání a představení práce profesionálních výtvarníků,
kteří volbou techniky či způsobem tvůrčí práce korespondují s metodikou vyučovanou v Ateliéru arteterapie. Kvůli netradiční podobě galerijního prostoru, ale i vzhledem k nízké úrovni zabezpečení vystavených
originálů jsme k takto zaměřeným výstavám přistupovali s obavou. Nicméně od založení galerie jich úspěšně proběhlo hned několik. První byla
výstava akvarelů Ladislava Grossmanna, absolventa Střední grafické školy
v Hellichově ulici v Praze. Z edukačního hlediska výstava představovala
nejen vhled do technických možností akvarelu, u tohoto autora se jedná
o experimentální podobu procesu tvorby, kdy záměrně včleňuje působení
živlů či povětrnosti do výsledné podoby obrazu. Autor cíleně vystavuje své
velkoformátové akvarely vymývání deštěm či působení mrazu a následně
je dokončuje. Tento vstup nekorigovaného prvku do procesu tvorby připomíná abreaktivní techniky a snahu včlenit náhodu do artefaktu v arte-
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Obr. 4. Plakát k výstavě Ladislava Grossmanna. Foto: Ateliér arteterapie
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terapeutickém ateliéru. Zároveň lze výslednou podobu obrazu, která se
pohybuje na hranici reálné a imaginární krajiny, vnímat jako prostor pro
introspekci s možností projekce aktuálního psychického naladění autora.
Významným počinem pak byla výstava českobudějovického akademického malíře Miroslava Konráda s názvem „Hojivý akvarel“, odkazujícím na terapeutický potenciál této techniky. Autor při zahájení výstavy
charakterizoval techniku akvarelu jako „zrcadlo příběhů a krajiny lidské
duše“. Zmínil asociační potenciál, který má vedle původního záměru autora vliv na konečnou podobu obrazu. Tento prvek lze vnímat jako jeden
z účinných momentů i v arteterapeutické metodice a pro studenty byla
výstava příležitostí seznámit se s řemeslně i esteticky jedinečnou podobou jeho tvorby.
Podobně vyzněla i výstava další jihočeské malířky, fotografky a grafičky
Marie M. Šechtlové s názvem „Deníky z cest“. Vystaveny byly její akvarely, které nevznikají jako přímý přepis krajinného motivu, nýbrž následně
jako evokace vzpomínky, která se vybavuje až při práci s barvou, je zbavena přebytečných detailů a zachycuje spíše emoční složku ve vztahu k místu a krajině. Práci s akvarelem autorka charakterizovala jako „adrenalinový zážitek“, kdy obraz je jedinečným a neopakovatelným záznamem
souhry mnoha vlivů.
Druhou skupinu proběhlých výstav tohoto okruhu tvořily výstavy profesionálních výtvarníků – absolventů. Výstavy lze vnímat jako cenné
a jsou odkazem na možné a nosné propojení terapie a vlastního aktivního
profesního působení. Toto spojení ale nemusí být vždy bezproblémové,
sebezkušenostně pojatý arteterapeutický výcvik může mnohé změnit. Žádoucí a častá je i změna v podobě výtvarného projevu studentů, což může
být kolizním momentem v případě vypracovaného a fixovaného výtvarného stylu či názoru. Výtvarníci – profesionálové jsou na toto úskalí upozorněni již na počátku studia a v jeho průběhu je jim v ateliérové činnosti věnováno více pozornosti z důvodu možného krizového momentu.
Výstavy profesionálních výtvarníků – absolventů jsou zpravidla ukázkou
úspěšného a tvořivého integrování arteterapeutické metodiky do vlastní
tvorby, která je kromě osobní výpovědi také reflexí náročného procesu
utváření paralelní identity umělce – terapeuta.
Z proběhlých výstav těchto autorů lze připomenout výstavu B. Čermáka
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Obr. 5. Plakát k výstavě Miroslava Huptycha. Foto: Ateliér arteterapie
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s názvem „Retrospektiva“, M. Huptych vystavoval sadu projektivních koláží využitelných v terapeutické praxi, výstava M. Lhotové „Hledání obsahů“ představila tvořivé uplatnění techniky akčního či gestického akvarelu,
která je původní arteterapeutickou technikou.
Na výstavě Ivy Hulíkové „Meziprostory rozhovorů“ se studenti měli
možnost seznámit s podobou výtvarného sdělení, které je blízké arteterapeutickému pojetí, vychází ze symbolů a metafor a pracuje s jejich významy.
Spojujícím obsahem posledního souboru výstav proběhlých ve fakultní
Galerii Na chodbě je inkluzivní tvorba či inkluzivní umění. Tento termín
rozvíjí dřívější pojetí tvorby duševně nemocných či jinak hendikepovaných autorů. Na rozdíl od pojetí art brut či outsider art je zde přiznaný
vliv institucí, které těmto autorům poskytují zázemí v podobě materiálního zajištění,
terapeutickou podporu a podněty k tvorbě, případně zprostředkovávají
možnost setkání s profesionálním umělcem, který by neměl být vnímán
jako expert, ale je spíše v pozici spolupracovníka5.
Prvním pokusem o vystavení tvorby tohoto druhu byla výstava s názvem „Jdu si po svým“. Autorem vystavených obrazů byl autodidakt Jakub
Eliáš, který při pobytu v psychiatrické léčebně zažil katarzní a vztahově
facilitační účinek výtvarné činnosti v rámci skupinové terapie. Tvorba se
po odchodu z léčebny stala jeho životní náplní.
Druhá výstava představila výtvarné práce pražského Ateliéru radostné
tvorby A.R.T., který je primárně určen hendikepovaným autorům. Ve větším rozsahu byly na výstavě zastoupeni autoři s mentálním hendikepem
a pro mnohé studenty to bylo první setkání s tímto druhem umění. Zatím
poslední výstavou tohoto zaměření byla výstava s názvem „Kreslím, tedy
jsem“, která studenty seznámila s možnostmi a podobou výtvarné činnosti u zrakově postižených autorů. Výstava byla organizována ve spolupráci
s pražskou nadací Artevide, která má vlastní patentovanou metodu dotykové kresby a nabízí možnost grafického projevu i zcela nevidomým
zájemcům. Na vystavených obrazech byly demonstrovány odlišné styly
a specifické znakosloví tohoto projevu, který vzhledem ke své povaze
5 Alice Fox, Hannah Macpherson, Inclusive Arts Practice and Research. A Critical
Manifesto, Routledge, New York 2015, str. 2 – 30.

Obr. 6. Plakát k výstavě kreseb zrakově postižených Foto: Ateliér arteterapie
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vyvolává mnoho otázek, včetně úvah o možnostech arteterapeutického
uplatnění mezi zrakově postiženými zájemci o výtvarnou tvorbu.
ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Sedmiletá zkušenost s provozem netradičního galerijního prostoru není
dlouhodobou zkušeností, nicméně domnívám se, že lze udělat několik
závěrů. Pro samotný Ateliér arteterapie je Galerie Na chodbě významná
z více důvodů. Je prostorem, který prezentuje oborové zaměření v podobě
přesahů k výtvarnému umění, kterým odpovídají tematické okruhy realizovaných výstav – výtvarná tvorba studentů ateliéru, oborově zaměřené
výstavy, výstavy profesionálních výtvarníků a výstavy inkluzivní tvorby.
Takto orientovaná činnost a praktická zkušenost s galerijním provozem
nabízí mnohé podněty k úvaze. Pomyslný prostor mezi terapií, obrazem
a galerií má mnoho zjevných i skrytých aspektů a domnívám se, že by se
v budoucnu pro kurátory z řad studentů mohly stát samostatnými tématy
jejich kvalifikačních prací.
V souvislosti s provozem galerie v prostorách fakulty nelze opominout edukační záměr této činnosti. Realizované výstavy profesionálních
výtvarníků a ukázky témat z oblasti inkluzivní tvorby jsou pro studenty
ateliéru příležitostí k názornému setkání s technikami, přístupy a specifickými podobami výtvarných sdělení. Ještě před vstupem do vlastní terapeutické praxe mohou mít tyto výstavy motivační roli a ovlivnit volbu
profesního zaměření studentů. S edukačním záměrem souvisí i využití
galerijního prostoru pro výukovou praxi, zvláště u oborových výstav byla
tato možnost využita. Galerijní prostor má edukační využití rovněž při
každoročním fakultním Dni otevřených dveří, kdy je součástí programu
pro zájemce o studium arteterapie komentovaná prohlídka aktuální výstavy, která jim umožní vytvořit si konkrétnější představu o ateliérové
činnosti, jež je výcvikovou částí studia.
Nabídky seznámit se s vystavovanou tematikou využívají i studenti jiných oborů, protože prostor galerie je součástí denního provozu na fakultě a letmé zahlédnutí zajímavého artefaktu při přesunech do učeben
může být důvodem k následné prohlídce výstavy. Alespoň se takto vyjádřili studenti, které jsem v galerii náhodně oslovil. Nicméně zatím jsme
cíleně neověřovali podobu zpětné vazby ze strany studentů fakulty a do
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budoucna by bylo možné dosavadní jednotlivá verbální sdělení ověřit dotazníkovým průzkumem.
Ve vztahu ke studentům Ateliéru arteterapie bych rád zmínil ještě jednu formu využití galerie, ta se totiž v době pravidelných vernisáží stává
místem setkávání celé studijní komunity. Vzhledem k typu studijního
programu, který obsahuje i výcvikovou složku, jsou tato setkání cenná,
protože distanční podoba studia, kdy výuka probíhá každých čtrnáct dní
v pátek odpoledne a v sobotu, příliš času na společná setkání studentů
všech ročníků nedává.
Další skutečnost, kterou bych rád zmínil, souvisí s tím, že prostor galerie je za stanovených podmínek nabízen profesionálním výtvarníkům
a umělcům pohybujícím se v oblasti inkluzivně zaměřené tvorby. Tímto
způsobem dochází k přesahu galerijní činnosti mimo prostředí fakulty,
existence a zaměření Galerie Na chodbě se tak dostávají do širšího povědomí. Studentské výstavy se někdy stávají základem, který je v rozšířené
podobě prezentován i v jiných galeriích. Připomenout lze výstavu „Neklidné vody“, ta kromě fakultní galerie proběhla ještě v (A)Void Floating
Gallery, která se nachází na lodi ukotvené v pražském Podskalí. Úspěch
výstavy zřejmě podpořil i kurátorský záměr o symbolické propojení genia
loci tohoto místa s tématem závěrečné ročníkové výstavy.
Posledním druhem akcí spojených s galerijním prostorem ve fakultním
prostředí jsou workshopy – výtvarná díla vzniklá v průběhu výtvarné dílny by mohla být souborem pro samostatnou výstavu. Záměrně zvolený
podmiňovací způsob naznačuje, že plánovaný Den workshopů, který měl
zájemcům představit techniky z arteterapeutické praxe, zatím z epidemiologických důvodů neproběhl, stejně jako některé plánované, ale neproběhlé, a tedy ani nezmiňované výstavy. Věříme, že čas pro realizaci
těchto akcí ve fakultní Galerii Na chodbě opět brzy přijde a dosud získané
zkušenosti budou dále rozvíjeny.
PaedDr. Evžen Perout, 2020
speciální pedagog a arteterapeut
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„JÁ JE NĚKDO JINÝ“
MEZI SURREALISMEM A ART BRUT
Zdánlivě paradoxně spojuje výstava do jednoho celku výtvory autorů
výtvarně neškolených a školených, nevzdělaných a vzdělaných, nereflektujících a reflektujících svou tvorbu a postoje. Jejich společným rysem
je totiž důraz na ničím neopravovanou a nekultivovanou intuici, při níž
jako by za tvůrce jednal někdo jiný – tedy na samovolnost tvůrčího procesu, který se pro autora stává posedlostí, životně nezbytnou obsesí.
Výstavy se účastní jednak členové Skupiny česko-slovenských surrealistů a jejich zahraniční přátelé – a jednak známější, méně známí i dosud zcela neznámí představitelé art brut, mediumního umění, spiritismu
apod. Zatímco díla členů skupiny jsou vesměs nedávného data, výtvory
art brut zahrnují období celého uplynulého století až do současnosti.
Josef Janda, Bruno Solařík
Art brut se do češtiny zpravidla překládá jako umění v původním či surovém stavu. Z psychologického hlediska jde nepochybně o určitou formu autoterapie. Člověk začne, někdy i ke svému velkému překvapení,
spontánně tvořit, obsesivně puzen jakoby „neznámou silou“. To, co umělci „vede ruku“, nepřichází z nějakého onoho světa, ale z jeho vlastního
nevědomí. Palivem tvůrčího procesu jsou jeho vlastní obsese, perverze,
sny, touhy, ztracené vzpomínky atp. To, co tuto transformaci umožňuje,
je psychický automatismus. Zde se ovšem současně dostáváme do oblasti
surrealismu. Stačí k tomu tužka a papír, jak již dnes jistě všichni dobře
vědí, a v klidu si počkat, co to samo udělá.
Autor těchto řádků dostal před několika lety poněkud poťouchlý nápad. Vzhledem ke své dlouholeté surrealistické praxi je si dobře vědom
vzájemných konotací mezi surrealismem a art brut. Napadlo ho, že by
nebylo od věci vystavit jednou tvorbu z obou těchto oblastí pohromadě.
Je přesvědčen, že ačkoli jde o díla lidí dobově i intelektuálně často velmi
vzdálených a rozdílných, jejich společný jmenovatel, jímž je obsesivní povaha psychického automatismu, zaručuje, že se vzájemně nepokoušou,
ale budou se spíše doplňovat.
Josef Janda

ART BRUT BRNO 2020

161

Surrealista i autor art brut se poznají podle toho, že při tvorbě většinou
moc nepřemýšlejí. Přesněji řečeno – nedělají si žádné plány, „o čem“ to
bude a jak to bude vypadat. Prvotní surrealisté se tomu „nezasahování“
do vnitřních podnětů, s nimiž přichází jakoby „někdo jiný“, učili od spiritistických médií. Spiritista Josef Kotzian měl za to, že jeho ruku vede duch
jménem Solferino – a tímto jménem tedy Kotzian své mediumní kresby
podepisoval. Vlasta Kodríková se zase podepisovala jménem Tulák: i ona
vnímala vlastní tvorbu jako cosi tak samovolného, že to snad ani nemohla
stvořit ona sama.
Tématem výstavy je džungle nespoutané imaginace bez hranic vytyčovaných vzdělaností, světonázorem a rozhledem. Na čem záleží, je jen
naléhavá potřeba tvůrčího vyjádření – a nakonec i výsledný výtvor, který
jako by spadl z nebe.
Bruno Solařík
texty k výstavě Já je někdo jiný
5. 6. - 4. 7. 2017
Galerie Katakomby, Brno
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KONFERENCE EVROPSKÉ ASOCIACE
OUTSIDER ART, 2019
Tento text je zprávou z konference European Outsider Art Association
(EOA), která se roku 2019 uskutečnila pod záštitou švédského ateliéru Inuti ve Stockholmu. Pro zmíněný rok se ve výstupech jednotlivých
autorů odráželo téma E-Quality v Outsider Art neboli kvalita a rovnost
v umění lidí s hendikepem. Autorka se zaměřuje na hlavní poznatky
z dvoudenní konference, která se uskutečnila ještě před pandemií, neboť
závěry a zkušenosti získané z tohoto setkání nelze zažít prostřednictvím
internetu.
Evropská asociace outsider art (EOA) propojuje výtvarné instituce pro
lidi s����������������������������������������������������������������
hendikepem
���������������������������������������������������������������
na nadnárodní úrovni. Asociace především nabízí prostor pro spolupráci mezi jednotlivými ateliéry a na každoroční konferenci přináší členům mnoho obohacujících novinek a zajímavostí z umění
Outsider Art. Ve většině zahraničních ateliérů je jejich součástí i galerie,
proto tyto konference nabízí platformu k výměně informací a zkušeností
ohledně prezentace umění, celkového vedení a konceptu ateliérů či galerií. Každoroční konference je zaměřena na jiné téma a vždy je pořádána
v zemi u vybraného člena asociace.
Hostující ateliér Inuti podporuje tvorbu lidí s mentálním postižením
a osob s poruchou autistického spektra. Výtvarníci ateliéru mají možnost se rozvíjet nejenom v malbě, kresbě a sochařství, ale také mohou
rozvíjet svoje zkušenosti v oboru grafiky, fotografie a performance. Inuti ateliér se nachází v komplexu tří budov a vlastní galerii, ve které byla
společně zahájena vernisáž s názvem „Travel Agency: Inner Journey“.
Poprvé ve zmíněném roce bylo publikum přivítáno uměleckým vystoupením od nadaných výtvarníků a performerů s hendikepem působících
v ateliéru Inuti. Teoretický rámec konference zahájil prezident této asociace Thomas Röske, který je rovněž ředitelem muzea Prinzhornovy
sbírky v Heidelbergu. Dvoudenní program konference zahrnoval návštěvy ateliérů a galerií v umění Outsider Art, velkolepé vernisáže, diskuze s jednotlivými umělci, inspirativní teoretické přednášky, panelové
diskuze a výstupy umělců s postižením s přesahem i do jiného druhu
umění.

Fotografická dokumentace z ateliéru Inuti, 2019 (foto: Tereza Mikulová)

Zajímavé úvahy o kritériích určování kvality v umění Outsider Art zahrnovala přednáška Thomase Röskeho. Ve svém výstupu se zaměřil na
téma týkající se použív�������������������������������������������������
ání ���������������������������������������������
stejn����������������������������������������
ých měřít�������������������������������
ek k určování kvality v současném umění a v umění outsider art. Thomasova přednáška nabídla publiku
vnímat hodnotu v umění outsider art z různých pohledů a neopomenul
zmínit souvislosti jako vztah divák – dílo a výtvarník – dílo. Definov��
ání kritérií k určování kvality v neškoleném umění nelze pevně stanovit,
avšak v závěru svého výstupu uvedl několik kritérií, které by bylo vhodné
zvážit. Jedno z kritérií se týká otázky: „Jak originální dílo je?“ Tento dotaz
směřuje k originálním dovednostem či vlastnostem, které vychází z nitra
umělce (tzv. „něco vlastního“). Druhé kritérium vybízí k zamyšlení: „Jak
jedinečné jsou dovednosti umělce?“ Thomas uvedl příklad, zda se jedná
o pokus, omyl nebo záměr. Rovněž naznačil k uvážení otázky týkající se
pozadí života umělce a jeho diagnózu. Z jeho myšlenek bylo patrné, že
lidé, kteří mají blízko k umění outsider art, toto umění vždy ocení. Rovněž ten, kdo podporuje výtvarné studio, by neměl přemýšlet o kvalitě,
neboť chce toto umění šířit. V samotném závěru zmínil, že úvahy o kritériích jsou do jisté míry subjektivní.
Představitelka Olga Fominykh ve své přednášce pojednávala o tom, že
výtvarné instituce ve směru outsider art se teprve začínají rozrůstat na
území Ruska. Příspěvek se zaměřoval na podporu ruských neškolených
umělců, kteří se nachází v psychiatrických nemocnicích nebo v institucích
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z Istanbulu. Inspirací pro jeho tvorbu mu byla návštěva Turecka, kde byl
ohromen architekturou a od roku 1979 se věnuje pouze tomuto tématu.
Umělec své stavby včetně interiéru vypracoval do nejmenšího detailu.

Fotografická dokumentace z konference EOA, 2019 (foto: Tereza Mikulová).

sociálního systému.���������������������������������������������������
V roce 2013 založila neziskovou organizaci pod názvem „Outsiderville“, která se snaží pomoci lidem s duševním onemocněním a lidem s postižením v nelehkých životních situacích. Jedná se
o sociální rehabilitace prostřednictvím arteterapie a kreativních seberealizací. Outsiderville rovněž spolupracuje s uměleckými ateliéry, terapeuty psychiatrických zařízení, nezávislými umělci, sociálními a kulturními
institucemi v Rusku, a zahraničím. Soustředí se na realizace výstavních
projektů a programy zaměřené na sociokulturní podporu talentovaných
autorů.
Finské členky asociace Minna Haveri and Päivi Lilja pojednávaly
o etickém myšlení v oblasti umění Outsider Art. Autorky vycházely ze studie s názvem Dobré otázky – průvodce etickou uměleckou činností v podporovaných studiích (Kettuki, 2016). Průvodce byl vytvořen ve spolupráci
s umělci se zdravotním postižením, mentory v daných studiích a další
lidé z oblasti umění, sociálních služeb a práv. Dílčí součástí prezentace
byla praktická diskuze mezi členy publika. Hovořilo se o otázkách, které
se týkaly výběru děl na výstavy, a zda je vhodné vystavovat díla umělců,
kteří o to nestojí.
V rámci konference byla také návštěva dalších uměleckých institucí
a samotných umělců tvořících nedaleko Stockholmu. Jedním z navštívených umělců byl Jan-Erik Svennberg s Aspergerovým syndromem,
který na své zahradě vytvořil Malý Istanbul – dvacet modelových staveb

Fotografická dokumentace z Little Istanbul (foto: Tereza Mikulová)

Dvoudenní konferenci zakončila vernisáž Nordic Outsider Craft
v Agueli Museum. Vystavená díla byla originální a ručně zpracovaná
z různých druhů výtvarných médií od umělců ze severských zemí. Na
stěnách bylo možné povšimnout si slov, která byla ručně vytvořena z kovových drátků. Ovšem největší pozornost si získala keramická žehlička,

166

ART BRUT BRNO 2020

která se stala ikonou pro tuto výstavu. Rovněž nebylo možné přehlédnout
úplet z plastového materiálu, který byl velkých rozměrů a zabíral celou
výstavní místnost. Umělecká díla z tohoto materiálu bylo již možné spatřit v dánském Gaia muzeu, které konferenci pořádalo roku 2017.
„Outsider art a tradice“ mělo být tématem konference roku 2020 ve
švýcarském muzeu Lagerhaus.
�������������������������������������������������
Vzhledem k pandemii se konference neuskutečnila, a to ani ve virtuálním prostředí.
Mgr. Tereza Mikulová, 2020
lektorka OPEN ART STUDIO, Brno

Fotografická dokumentace z vernisáže
Nordic Outsider Craft, 2019
(foto: Tereza Mikulová).
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PATOVÁ NEHYBNOSŤ. (NIEKTORÍ OUTSIDERI)
POZNANIE
Zvoní telefón. Volá Václav R. Má „mešuge štunde„ a chce sa porozprávať.
Bol v kostole a videl, ako lúč slnka cez kostolné okno osvietil dievčatko sediace v kostolnej lavici. Je to obraz, ktorý musí namaľovať. Nevie,
akú žltú farbu má použiť na svetlo. Kadmium žlté svetlé, neapolskú žltú
svetlú, citrónovú žltú, permanentnú žltú svetlú alebo indickú žltú. Václav R. má mnoho odborných kníh, opakovane ich študuje a prekvapuje
okolie svojimi znalosťami. Hľadáme spolu riešenie cez telefón a gumujeme „mešuge štunde“. Pre Václava R. je ten obraz dôležitý, je to mystická
chvíľa, ktorú videl v kostole len on. Preto chce namaľovať ten obraz. Aby
sme ten obraz mohli vidieť aj my, čo sme v tom kostole neboli. Art brut,
neškolené, surové umenie, ako pomenoval umenie outsiderov francúzsky výtvarník Jean Dubuffet. Václav R. je outsider. Ale jeho obrazy nie sú
vôbec surové. Sú plné nehy, radosti, humoru. Mäkká chvíľa. Je dôležité,
že pri maľovaní svojich obrazov nemá Václav R. „mešuge štunde“. Ani
my, pri ich pozeraní.
Zdá sa, že známa modelka Silvia Kucherenko začína nový život. Len pred
niekoľkými mesiacmi sa s manželom Sergejom odsťahovali z luxusného
domu na bratislavskom Slavíne. Podľa jej slov sa teraz väčšinou zdržiavajú v zahraničí. A aby toho nebolo málo, Silvia zo seba v týchto dňoch
vyčarovala úplne inú ženu. Vrátila sa k tmavému odtieňu vlasov, aký nosila pred mnohými rokmi, keď randila s moderátorom Vilom Rozborilom.
Čo ju motivovalo? „Ani neviem, bolo to spontánne,“ komentovala Silvia
zmenu, ktorú podstúpila. Modelka je s novou vizážou veľmi spokojná, no
ak sa vďaka tmavej farbe vlasov chcela stať nenápadnejšou, nevyšlo jej to.
„Myslela som, že budem menej výrazná, ale je to skôr naopak,“ posťažovala sa tmavovláska. Nové vlasy sa najviac pozdávajú jej malému synovi Alexandrovi Marcusovi, páčia sa mu viac ako blond. Na vynovenú
manželku si rýchlo zvykol aj manžel Sergej. „Samozrejme, že o tom vedel
dopredu, nerozhodla som sa za pätnásť minút. Prekvapený nebol, páči sa
mu to,“ prezradila Silvia. Komplimenty dnes dostáva modelka každý deň,
ale komentármi sa neriadi: „Dám iba na svoje pocity. Názor ľudí ma až
tak nezaujíma, aj keď pravda je, že nová farba vlasov má veľký úspech,“
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pochválila sa modelka, takže nie je vylúčené, že svojich fanúšikov v blízkej
budúcnosti prekvapí aj inou radikálnou zmenou.
LÁSKA
Stanka B. býva v domčeku pod lesom, kde končí cesta. Autobusy už ďalej
nechodia, tu je konečná. Domček má dvor, záhradu, neďaleko tečie potok. Tam žije Stanka B. so svojimi mačkami. Každý deň trávia spolu. Keď
je človek sám a vráti sa z pobytu na psychiatrii, mačky ho milo vítajú.
Stanka B. ich má rada. Začala ich maľovať, vodovými farbami na obyčajné výkresy. Čierna, červená, modrá, zelená, žltá. Výkresy uložené vedľa
seba tvoria nádhernú atmosféru harmónie, lásky, vzájomného spolužitia.
Stanka B. maľuje svoje mačky pre seba, pre chvíľu nebyť na psychiatrii.
Nie vždy sa jej darí. Ale jej mačky a vodové farby sú stále s ňou. Aj s nami,
keď môžeme vidieť výkresy Stanky B.
V kariére je úspešná, no jej súkromný život už tak ružovo nevyzerá. Známa
slovenská supermodelka Michaela Kocianová sa podľa nášho zdroja rozišla
s priateľom futbalistom Filipom Šebom. Stalo sa tak rok a pol potom, čo
dvojica svoje city väčšinou úzkostlivo tajila. Napriek tomu, že obaja boli už
dlhší čas slobodní a boľačky z predchádzajúcich vzťahov sa stihli zahojiť,
modelka s futbalistom sa doslova skrývali. Rovnako ako utajovali vzplanutie, skrývali podľa všetkého aj rozchod. Hoci už aj vrabce na streche čvirikali, že Michaela a Filip sú spolu, svoju lásku dlhé mesiace nekomentovali.
Mlčanie prelomila až kráska, keď o láske k futbalistovi prehovorila s istou
dávkou sentimentu. „Som človek, mám city a nechcem byť sama: Uvidíme,
ako to bude pokračovať. Nechcem rozprávať o veciach, ktoré nie sú presne
dané, a nechcem to ani zabiť tvrdením, že sa spolu nestretávame. Stretávame sa, keď som na Slovensku, to je pravda, ale uvidíme,“ povedala opatrne
začiatkom roka a vo februári všetko smerovalo k tomu, že prominentnému
páriku zazvonia svadobné zvony. Ešte pred letom rozchodu nič nenasvedčovalo. Ttidsaťročný Šebo sa vybral za svojou láskou do New Yorku, kde
má modelka druhý domov. V rušnom veľkomeste sa obaja rozhodli stráviť pár týždňov. No vzdialenosť a kozmopolitný štýl života zrejme ich vzťahu predsa len zlomil väz. Kocianová to už skúšala s viacerými úspešnými
mužmi. S excentrickým českým moderátorom Leošom Marešom vydržala
len niekoľko mesiacov. Keď prišiel krach, mlčala, no po čase prehovorila
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a prezradila, prečo im to nevydržalo: „Ano, rozišli sme sa. Nedá sa skĺbiť,
keď som väčšinou v zahraničí. Postupne vzťah odchádzal do stratena, tak
som sa rozhodla, že zostaneme len kamaráti. Určite mi ten vzťah niečo dal.
Teda ak sa to tak dá nazvať, boli to len tri mesiace“. Pred Marešom sa okolo
modelky točili muži svetového formátu. Krátko sa stretávala aj s exmanželom speváčky Madonny Guyom Ritchiem, ktorý sa podľa jej slov do nej
zamiloval pre jej nos: „Povedal mi, krása je nudná, milujem tvoj nos. Bol
ku mne naozaj veľmi milý“. Ďalších nápadníkov nechcela konkretizovať, ale
naznačila, že ich bolo viac. „Je ich tam pár. Napríklad Brad Pitt a teraz, čo
som naposledy spolupracovala s pár producentami. Ale to si musím nechať
pre seba,“ zasmiala sa žiadaná Slovenka.
PENIAZE
Bedřich M. je sám. Má niekde sestru, ale nevie kde. Vyrastal v detských
domovoch. Býva v sociálnom zariadení pre dospelých v Lamači. Je spokojný, má svoju vlastnú izbu. V izbe má stôl s nočnou lampou, na ktorom
denne kreslí svoje obdivované modelky, herečky, speváčky. Podľa obrázkov z časopisov. Kreslí obyčajnou ceruzou a farebnými pastelkami. Pri
kreslení si pomáha lupou, aby kresby boli presné. Ceruzou sa jemne dotýka papiera, kresby sú čisté až priezračné ako svit mesiaca. Krehkosť
Bedřichových kresieb je niekedy na hranici viditeľnosti. Musíme preto
vynaložiť pri ich vnímaní určité úsilie. Investované sústredenie sa vráti
a tešíme sa spolu s Bedřichom M., že práca sa vydarila. Bedřich M. žije
v sociálnom zariadení zo štátnej podpory. Má zabezpečené bývanie, stravu, oblečenie. Žije bez akýchkoľvek peňazí.
Nash Grier chodí na strednú školu v Severnej Karolíne. V podstate na ňom
nie je nič výnimočné – má šestnásť, modré oči, odzbrojujúci úsmev a ako
klasický tínedžer rád sedáva za počítačom. Ibaže, na rozdiel od väčšiny
z nich, Nash na tom dokáže zarobiť. A to parádne. Momentálne najpopulárnejší z „vinerov“, teda autorov smiešnych šesťsekundových videí uverejnených na platforme Vine, ktorú prevádzkuje sociálna sieť Twiter, za rok
príde k miliónom dolárov. Grier tak patrí k najbohatším pubertiakom na
svete, ktorí sa o svoj majetok postarali sami. Poviete si – čo také sa dá odkomunikovať za šesť sekúnd, aby to bolo zaujímavé pre ľudí a následne pre
reklamné firmy? Keďže hovoríme o internete, teda o najväčšom médiu na
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svete sledovanom miliónmi najrôznejších ľudí – a najmä deťmi a tínedžermi – odpoveď znie – hocičo. Nevynímajúc ziapania – to je obzvlášť obľúbené
– hlasný rehot, fa
lošný spev, grganie alebo prdenie. Žeby ste to dokázali aj vy? Stopercentne,
a práve preto to každý deň skúšajú milióny ďalších vinerov, ako si hovorí
komunita na platforme Vine. Prečo nie? Investícia je prakticky nulová a zisk
môže byť ohromujúci.
FARBY
Silvia M. má rada farby. V jej prácach majú svoj presný význam. Maľuje
a kreslí hlboko uložená vo svojich predstavách. Pri svojich prácach prestáva
vnímať okolie. Biely papier alebo plátno sú vždy výzvou. Hnieti, drví, premaľováva, krčí papier, začína odznova. A znova. Do úplného vyčerpania.
Končí, lebo v ten deň už viac nedokáže. Z vytvorených prác je nádherná
kolekcia expresívnych ohňostrojov. Jej temperové alebo akrylové farby, voskové pastely, práškové pastely sú pri jej práci všade. Preto môže pracovať
doma len v kuchyni, stôl si musí prikryť igelitom. Aj tak sa stáva, že podlaha
po ukončení práce býva farebná. Ale, čo už? Musí tvoriť. S tým nič nenarobí. Keby sa zo všetkého nevymaľovala, načisto by sa zbláznila.
Veľkolepá šou sa spozná hneď na prvý pohľad – hmýri sa celebritami a vo
vzduchu cítiť márnotratnosť. V hlavnom meste sa ostatné dni niesli v znamení kabeliek, ktoré naše prominentné dámy ochotne vystavovali pred fotoobjektívmi. Podľa módneho diktátu vyhrávali malé kabelky, zvané clutch
– veľa sa do nich nezmestí, no pôsobia ako šperk. Takmer všetky krásky si na
večernú akciu zbalili do miniatúrnych kabeliek iba najnutnejšie drobnosti.
Speváčka Sisa Sklovska sa však, ako vždy, musela líšiť. Keď zliezla z prehliadkového móla, na ktorom predvádzala odvážne šaty, schytila do ruky zlatú
metalickú kabelku Gucci za dvetisíc eur. Červené šaty a drahé lodičky doplnila zlatým lakom na nechty a zlatými šperkmi. Nič nenechala na náhodu
a ešte aj opätky lodičiek harmonizovali s kabelkou. Farbu vášne si vybrala
aj Patrícia Vitteková. Červené nohavice doplnila žltými lodičkami s ikonickou červenou podrážkou za vyše osemsto eur. Červená farba dominovala
tiež na kabelke. Exkluzívny kúsok vystavila na obdiv aj bývalá účastníčka
súťaže krásy a moderátorka módnej televízie Jana Mutňanská. Celá v čier-
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nom nechala vyniknúť červenú farbu na perách a na nechtoch. Minikabelka z čiernej kože posiata perličkami pochádza z dielne nebohého návrhára
Alexandra Mc Queena. Brunetka neváhala za značkový kúsok vysoliť tisíc
eur. Za prítomnými dámami nemohla zaostávať ani známa dermatologička Alena Pallová. Tá sa popýšila púdrovou lakovanou kabelkou z najnovšej
kolekcie Christian Louboutin za tisíc eur. S trochu väčšou, ale nie oveľa lacnejšou kabelkou zavítala na módnu šou moderátorka Barbora Rakovská.
Model od návrhárky Stelly Mc Cartney si ležérne prehodila cez plece. Oveľa
lacnejšie modely zvolili bývalé missky Soňa Skoncová a Barbora Franeková,
ktoré sa zmestili do pár stoviek eur, no žiarili rovnako.
akad. mal. Dušan Nágel

Silvia Mikolášková Stanislava Bratková
Václav Ryba Bedřich Matoušek
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ČAS PLNÝ PREKVAPENÍ
Otváram zložku s vytlačenými textami, z ktorých raz bude táto kniha.
Čítam: „Tak ten máj pred desiatimi rokmi začínal trochu vetristým počasím a my sme lepili plagáty s veľkou farebnou jedničkou na vonkajšie
okná skladu...“ A už sa to valí! Už sa to nedá zastaviť. Naliehavý príbeh,
slovná riava, prúd reči, ktorý by mohol vytvoriť Bohumil Hrabal, ale
tento napísal Václav Ryba, ryba, ktorá nevydržala mlčať vo farbách...
A potom si prečítam básničku Anny Avelany, je to očividne pseudonym,
ale - nie je niekedy pseudo-meno to meno, ktorým nás označili naši
rodičia, keď sme sa nemohli voči tomu brániť? A nie je meno, ktoré si
vymyslíme, často oveľa „našejšie“? Anna končí svoju básničku vetičkou:
„so sebou mám robotu“. Je to výkrik alebo iba vzdych? Alebo je to tam
iba kvôli rýmu? Alebo... Básne sú krásne tým, že sú v nich mnohé alebá,

Peter Coss, OZ Krídla Bratislava
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ktoré sa nedajú jednoznačne rozsúdiť. Peter Coss zasa sedí v kresle (už
druhý deň) a sleduje, ako sa k nemu blíži slimačia elita v počte trinásť
bojovníkov. Horor ako vyši(nu)tý! Viacerí autori si dávajú nové mená
ako Anna, ale poručík Kettlet, ktorého mnohí roky poznáme, sa rozhodol inak: „Od 6.7.99, teda včera, prestávam byť poručíkom Kettletom,
lebo to skutočne nemá zmysel, byť Kettletom, keď sa volám Róbert Kačanek.” Nuž, určite má Robko pravdu, ale aj tak by nám bolo ľúto, keby
sa poručík vytratil z jeho komiksov a príbehov. Tomáš Kellenberger napísal nádhernú vetu: „Stál som pri okne, radiátor sálal na moje prepotené tepláky, mesto horelo elektrinou a začínala sa noc plná prekvapení.“
Tá veta je geniálna nielen svojou vrstevnatosťou, obyčajnosťou, a pritom
tajomnosťou, konkrétnosťou, zmyslovosťou, ale najmä tým, že nestojí na začiatku nejakej napínavej prózy, ale na jej konci. Po nej už nič,
iba čitateľovo znepokojenie: budú to prekvapenia, ktoré nás postavia na
nohy alebo zadupú do zeme? Bude to ohňostroj alebo explózia? Dano
Horák nemá rád „chaos kvantovej mechaniky“, nemá rád „hazardné
hry, pretože sú plné zúfalstva a démonov kombinatoriky“, ale vo svojich
básničkách občas démonov slovnej kombinatoriky pustí na svet. Ale na
konci príde verš, taký obyčajný, že by ho neznalci pokladali za banálny:
„mám rád teba“. Zatváram zložku s vytlačenými textami, z ktorých sa
stala táto kniha, a uvedomujem si: mám rád takúto literatúru, ktorá nechce a nevie byť literátska, ktorá je vybudovaná z obyčajných slovných
spojení. Ale ktorá sľubuje i napĺňa čas plný prekvapení.
Daniel Hevier
spisovateľ a vydavatel

Peter Coss, OZ Krídla Bratislava
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V SEPTEMBROVEJ ZÁHRADE POÉZIE
1. Jestvuje akási tajomná príbuznosť poézie a botaniky – básnici to potvrdzujú aj svojimi pseudonymami – Ján Čietek si dal meno Ján Smrek, Rudo
Sloboda sa štylizoval ako Narcis, a nedávno som sa zoznámil s poetkou,
ktorej čas s hľadaním botanického pseudonymu ušetrili už rodiča: dali jej
krstné meno Ruženka, ktoré sa pekne hodí k jej priezvisku Šípková.
Stretli sme sa v septembri 2015 na Dni (akože inak) nezábudiek. Ruženka Šípková mi venovala zbierku básní V pôvodnom znení s pilulkami
– a keď som si ju prečítal, užasol som. Tá Ruženka vie, čo je poézia –
a na to, aby to dala najavo, jej stačí minimum slov. Napríklad takáto
nezábudka: „Rada by som bola / ostrieľaným človekom / žiaľ / zatiaľ
som iba / strelená.“ Alebo takáto: „Čakám / na dedkovo leto / báb mám
/ plné zuby.“...
...Áno, poézia a botanika majú čosi spoločné, to vieme dávno. Už v dvanástom storočí nazval Sá´dí svoju zbierku básní Gulistán (Ružový sad),
podobne ako Baudelaire v devätnástom tú svoju Les Fleurs du mal (Kvety zla). Ani slovenská poézia nezaostávala – napríklad krásna Lukáčova
antológia svetovej poézie sa volala Záhrada útechy. Takisto ja som vliezol do poézie dierou v záhradnom plote – Hra pre tvoje modré oči, to
bolo iba iné meno pre „záhradu, v ktorej na všetko zabudneš“ a v nej sa
odohrávajúci Cirkus zelenín. No prečo je to tak? To do konca septembra
už asi nevyriešime...

Róbert Kačanek – Portrét spisovateľa Ľubomíra Feldeka

2. S Ruženkou Šípkovou som sa teda spomedzi autorov tohto súboru textov stretol ako s prvou a zmienil som sa o tom stretnutí dokonca aj vo
fejtóne V septembrovej záhrade poézie, čo vyšiel pred rokom v denníku
Sme – a práve som z neho kúsok odcitoval. A hľa, aká zvláštna náhoda!
Znova som sa stretol s jej poéziou – práve keď sa znova chystajú voňať
spoza plotov septembrové záhrady. No nielen ona je taká „záhradná“.
Aj z textov ďalších autorov tohto súboru, ktorý zostavil a dal mi prečítať
môj priateľ Vlado Kordoš, sa mi vynorila pred očami záhrada.
Možno preto, že Vlado Kordoš je maliar a aj v textoch hľadá výtvarnú
krásu. A možno preto, že všetci autori, ktorých texty som si prečítal, majú
čosi spoločné: vábi ich to z domu do záhrady, z civilizácie do prírody.
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Či nie je krásne to, čo v poviedke Daniela Horáka Malostranské requiem rozpráva pražský starec, mladému dievčaťu, čo práve na ulici zdvihlo
a do odpadkovej nádoby vložilo uschnutú ružu? „Tu růži jste nemusela
zahazovat!... Dá se pověsit lupněma dolů nebo dát do malé vázičky. I když
je okoralá, pořád je to růže. A růže jsou květiny nátury vzácné... mohou
člověka potešit, i když jsou už třeba uschlé...“
Do prírody to ťahá aj Róberta Kačanka v poviedke Agent Kettlet. On sám
svoj príbeh pekne komentuje ako „príbeh, ktorý sa udial na chate skoro
neprávom, lebo príroda je krásna a mali sme tam ísť“. Od prírody neoddeliteľný je takisto ten sneh, ktorý pozoruje v texte Napadol sneh Tomáš
Kellenberger a na ktorom si všíma, že „už vtedy, keď padal, obsahoval
náznaky mačacích stôp“.
Myšlienka na prírodu – i keď v trochu inej podobe – nechýba ani v poviedke Big bang od Petra Dunaja Spilyho. Veď najprv museli byť orechy,
až potom mohli vzniknúť kliešte na orechy, vďaka ktorým mohol napísať
takúto úžasnú vetu: „... vybral som z náprsného vrecka kliešte na orechy
a vložil do nich svoje srdce.“ To nič, že Peter Dunaj Spily ide na prírodu
s pomocou technického vynálezu – a že podobne sa správa aj Peter Coss,
ktorý má rád Picassovu mihalnicu, dal si ju dokonca do hodiniek a slúži
mu ako sekundová ručička. Najprv musela byť tá z prírody pochádzajúca
Picassova mihalnica. A tobôž z prírody pochádzajú tie slimáčiky, čo „...
vystrčili rožky a pustili sa na púť smerom ku mne“.
Nuž, keď som sa už i ja sám takto rozbehol po prírode, budem ju hľadať aj
u Václava Rybu – to nič, že on sám nachádza v prírode clivotu:
„A potom idem von a znovu je máj, ale je to už nie taký máj a vonku je
akosi clivo, cítiť tu benzín a naftu...“ Budem prírodu hľadať aj v básňach,
ktorých autor či autorka si dal či dala pseudonym Anna Avelana. A veru
hneď prvé štvorveršie, čo čítam, je také prírodné, že keby sme mu hľadali
pendant v Biblii, nenašli by sme ho v evanjeliách, zato však by sa nestratilo v Piesni Šalamúnovej:
Daj sa mi napiť, Ježiško,
rozveseľ dušu smutnú,
nazri mi okom pod tričko
a z bokov stiahnu sukňu.
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3. Na záver som si nechal poviedku Romana Machoviča Ako jedla rybu.
Tú som totiž čítal ako prvú, a len čo som si ju prečítal, napísal som o nej
Vladovi Kordošovi:
Milý Vladimír, čítam to – sú tam krásne veci. To pozorovanie mladej ženy,
ktorá jedla rybu, je famózne – pán Štecko by mohol urobiť film na tento
námet – spomínam si, že Ivan Bukovčan bol kedysi posadnutý pavúčou témou, rozprával mi o akomsi druhu pavúkov, u ktorého láska prebieha tak,
že samička na konci pohlavného aktu odhryzne samčekovi hlavu, tuším to
má Bukovčan aj v nejakej hre...
Srdečne Ťa zdraví ĽF
Čo k tomu dodať?
Už iba ak to, že pán Štecko by v tomto súbore textov našiel nielen námet
na jeden, ale námety aj na desať filmov. A aj tie filmy by mohli krásne
balansovať na rozhraní civilizácie a prírody, na rozhraní čiernobieleho a
farebného filmu, na rozhraní hudby a ticha. Autori všetkých textov, ktoré
som si prečítal – aj keď si to možno sami neuvedomujú – majú radi balansovanie. Balansovanie na každý spôsob. Jeden napríklad bravúrne balansuje aj na rozhraní slovenčiny a češtiny. Iný zas na rozhraní vlastného
mena a pseudonymu. A veď aj samotné slovo „balansovanie“ balansuje.
Balansuje ako artista na lane. Jeho skrytým významom je slovo „umenie“.
Ľubomír Feldek
spisovateľ a prekladatel
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PRZEKLEŃSTWO „NAIWNOŚCI.”
ART BRUT W POLSCE.
Jak się ma polskie Art Brut? Jak jest odbierane w Polsce? Jakie były
najważniejsze wydarzenia związane z tym zjawiskiem? Gdzie znajdują
się najważniejsze kolekcje i galerie?
Pomimo rosnącego zainteresowania i coraz lepszego rozpoznania polskich twórców art brut i ich dzieł w Europie, pojęcie wymyślone przez
Dubuffeta nadal jest w Polsce słabo zakorzenione, choć od końca lat 90.
XX wieku widać poważną zmianę. Wtedy zaczęto mówić, że polska art
brut nie jest właściwie sklasyfikowane w polskich instytucjach (szczególnie w muzeach) i choć to zapewne w najbliższym czasie pozostanie bez
zmian, to niektóre z nich próbują znaleźć się w „nowej” rzeczywistości.
Nadal pokutuje chęć szufladkowania twórców Art Brut jako „naiwnych”
czy „niepełnosprawnych”. Z drugiej strony bywa, że wytwory arteterapii
bezrefleksyjnie zaliczane są to zjawiska, któremu nazwę nadał Jean Dubuffet . Ale zacznijmy od początku.
OD SZTUKI „INNEJ” DO „ZWANEJ NAIWNĄ”
Oczywiście Polska ma, a raczej miała, swojego specjalistę w tej materii w
osobie Aleksandra Jackowskiego1 , który zwykł potarzać „nazwy są kalekie, nie wiele wyjaśniają”, choć sam lubił tymi nazwami żonglować. Pomiędzy 1965, kiedy ukazał się pierwszy jego artykuł na ten temat, a 1995
– wydaniem „Sztuki zwanej Naiwną”, był niezwykle aktywny poszukiwał
i odkrywał. Był też dziennikarzem, który publikował w prasie, ale też badaczem piszącym dzieło swojego życia… Oba nurty działalności są jak
dwie równoległe rzeki. Niby płyną w jednym kierunku, ale tworzą własne
zakręty, pętle i nawroty, zwłaszcza, jeśli chodzi o terminologię, której przez te 30 lat używał.
1 Aleksander Jackowski (1933-2017) – antropolog kultury, badacz, znawca sztuki
ludowej, naiwnej i brut, założyciel i wieloletni redaktor pisma „Konteksty. Polska
Sztuka Ludowa”. Od 1953 roku, czyli od samego momentu powstania kierował też
Pracownią Badań Sztuki Nieprofesjonalnej Instytutu Sztuki PAN.
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W lipcu 1965 roku w warszawskiej „Zachęcie” Jackowski organizujepierwszą, wielką wystawę sztuki – jak sam ją określił – „innej”2, gdzie
obok Zagajewskiego, Monsiela czy Nikifora pojawia się spora grupa twórców ludowych i naiwnych. We wstępie do katalogu Jackowski próbuje zebrać dotychczasowe określanie tego rodzaju twórczości…
Warto tu przypomnieć, że kilka „obrazków” Nikifora włączono do
zbiorowej ekspozycji malarzy lwowskich i przedstawicieli École de Paris, przygotowanej przez lwowskie Ukraińskie Muzeum Narodowe w
1932 roku. W 1949 roku odbyła się jego pierwsza indywidualna wystawa, a poeta K. I. Gałczyński poświęcił mu całostronicowy artykuł
z kolorowymi reprodukcjami w „Przekroju.”3 W 1957 Andrzej Banach opublikował „Nikifora, mistrza z Krynicy”. Wtedy też zaczynają
się pierwsze zagraniczne wystawy Nikifora;, w Paryżu w galerii Diny
Vierny przy rue Jacob, a także w innych miastach europejskich, tj. Amsterdam, Bruksela, Liege, Haifa, Wiedeń, Baden-Baden, Frankfurt nad
Menem, Hanower4.
Innym znanym przedstawiciel polskiej art brut jest Edmund Monsiel.
Jego prace zostały publicznie pokazane w 1963 roku w Krakowie i w 1964
roku w Warszawie. W popularyzacji twórczości Monsiela istotną rolę
odegrał psychiatra Jan Mitarski. Historia podobna do tej związanej z odkryciem Adolfa Wölfliego przez psychiatrę dra dr Waltera Morgenthalera.
W połowie lat 70. XX wieku Jackowski jest kuratorem trzech edycji Triennale Sztuki Nieprofesjonalnej5 w Szczecinie i we Wrocławiu oraz wystaw polskiej sztuki naiwnej i ludowej, m. in. w Paryżu czy Rzymie. Bierze
udział w licznych konkursach i przeglądach sztuki „nieprofesjonalnej”. W
1985 roku w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu organizuje
wielką wystawę pt. „Talent, Pasja, Intuicja”. Muzeum to ma sporo prac
2 Inni . Od Nikifora do Głowackiej – katalog wystawa zorganizowana przez Pracownię
Badań Sztuki Nieprofesjonalnej Instytutu PAN Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Zachęta, Warszawa 1965
3 Andrzej Banach, Nikifor Mistrz z Krynicy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957,
s. 114
4 Źródło: culture.pl/pl/tworca/nikifor
5 Przymiotnik „nieprofesjonalna” to piętno komunizmu, kiedy to wszelka aktywność
obywatel, również twórczość, musiała mieć oficjalną certyfikacje, aby być uznaną
i docenioną.
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zarówno twórców ludowych, naiwnych jak i art brut, m. in. Ociepki, Nikifora, Monsiela i Wałęgi. Do tej wystawy nawiązywała zorganizowana
w kwietniu 1993 roku w Państwowej Galerii Sztuki w Płocku wystawa
„Przerażenie i ukojenie”, na której pokazano prace Renaty Bujak, Jana
Niezgórskiego, Edwarda Sutora, Marii Wnęk, Stanisława Zagajewskiego
i Edmunda Monsiela. Nad wystawą czuwał psychiatra Andrzej Janicki
i Aleksander Jackowski. Komisarzem był Zbigniew Chlewiński – kustosz Muzeum Mazowieckiego, kurator wystaw sztuki naiwnej, redaktor i
współautor książek o sztuce, popularyzator twórczości: Ryszarda Koska,
Erwina Sówki, Marka Świetlika i Edmunda Monsiela. To Chlewiński stoi
za jedną z najciekawszych i najważniejszych publikacji6 na temat Edmunda Monsiela, która pod jego redakcją ukazała się w 1997 roku, w 100.
rocznicę urodzin twórcy z Wożuczyna.
W 1995 roku Jackowski wydaje swoje słynne dzieło „Sztuka zwana
naiwną” - podsumowujące 40-letnią działalność badacza. Zebrał w nim
prace ponad 90 twórców (nie tylko brut), m.in. Edmunda Monsiela,
Nikifora, Wojciecha Oleksego, Tomasza Sitkowskiego, Marii Wnęk czy
Stanisława Zagajewskiego. We wstępie prosił, aby czytelnicy nie pomijali opisów sylwetek autorów: „powiedzą wam dużo - o człowieku, o tym,
czym jest twórczość, i co znaczy być artystą.7
W książce żongluje przymiotnikami „nieuczeni”, „nieprofesjonalni”,
„nieuczona”, „nieprofesjonalna”. Stwierdza w pewnym momencie, całkiem słusznie, że „obszar sztuki zagarnięty przez nieprofesjonalnych jest tak
wielki, że każda nazwa opisuje tylko część” i wymienia: „prymitywi (…),
współcześni prymitywi, artyści dnia siódmego, czystego serca, naiwni,
inni, osobni, samoistni, autsajderzy, niepoddani presji kultury (art brut).
Żadne z tych określeń nie przystaje do rzeczywistości.”8Ta umowność i
niezdecydowanie pobrzmiewają w tytule dzieła „Sztuka zwana naiwną” i
nadal mieszają ludziom w głowach.
6 Edmund Monsiel. Druga odsłona – praca zbior. pod red. Zbigniewa Chlewińskiego,
Płocka Galeria Sztuki, Płock 1997. Pozycja opracowana w językach: polskim, angielskim i francuskim.
7 Aleksander Jackowski, Sztuka zwana naiwną, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1995, s. 7
8 Tamże, s. 10
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Zamieszanie dotyka zarówno badaczy jak i polską publiczności. Wyrażenie „art brut” coraz częściej pojawia się w publikatorach, katalogach do
wystaw czy artykułach. Na razie nikt specjalnie nie przejmuje się co, tak
naprawdę ono znaczy. Czas, aby postawić kropkę nad „i”, której Jackowski
nie chciał postawić. Dobre wyjaśnienie tego terminu wydaje się być coraz
bardziej niezbędne. Pojawia się ono w 2009 roku w Galerii Oto Ja w Płocku na konferencji „L‘art brut. Est-il le même partout?/Czy wszędzie znaczy to samo?” w wykładzie Alaina Bouillet. Te same słowa zostają opublikowane dwa lata później w magazynie „Konteksty”, którego redaktorem
był prof. Jackowski. Bouillet cytował słowa Dubuffeta z „L’Homme du commun à l’ouvrage” i wypunktował najczęstsze błędy, tj. postrzeganie prac
art brut tylko poprzez pryzmat estetyki, łączenie brut ze sztuką naiwną,
prymitywną czy arteterapią.
To był z pewnością ważny moment. Zwrot w środowisku. Bouillet, którego przywiózł do Polski Adam Nidzgorski – twórca „sous le vent de l’art
brut” z Marsylii o polskich korzeniach, zaczął być zapraszany na konferencje i wykłady do Polski. Zaczął też pozyskiwać i kupować prace brut
w Polsce. Nawiązał współpracę z Poznaniem, gdzie do niedawna dość
prężnie działała Galeria Tak i związana z nią Małgorzata Szaefer – kuratorka najbardziej świadoma znaczenia pojęcia art brut, najbardziej też
aktywna, aby zjawisko to przybliżyć polskiej publiczności. Przez ponad
rok, w ramach stypendium Ministra Kultury, odwiedziła kilka kolekcji
(Prinzhorn, Lozanna, abcd, Lille), twórców i nawiązała współpracę z czeską agendą kolekcji abcd oraz Art et Marges Musée w Brukselii. W 2013
roku zrealizowała wspólnie z Belgami wystawę „Une hostie dans une bouteille/ Hostia w butelce.”
Bouillet brał też udział w międzynarodowej konferencji „Art brut –
Między sztuką a terapią” (Poznań 15-16.04.2010), której organizatorką była
Joanna Daszkiewicz - wykładowczyni na Uniwersytecie Artystycznym w
Poznaniu, wiceprezeska Fundacji ARTiFAKT. W 2008 roku współpracowała jako konsultant merytoryczny z TVP Kultura przy produkcji filmu
dokumentalnego „Sztuka zwana art brut” w reżyserii Anny Kochnowicz.
W 2013 roku zorganizowała I Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótko-
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metrażowych o Twórcach Samorodnych AUTfestiwal9 w Poznaniu. Festiwal odbywał się w na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. I tym
razem do Polski przyleciał prof. Alain Bouillet. Wśród prelegentów znaleźli się też: Sonia Wilk z Muzeum Śląskiego oraz Pierre-Jean Wurtza
z Association „Hors-Champ”. To dzięki obecności Wurtza, która od wielu lat w Nicei organizuje przegląd filmów o art brut, polska publicznośc
mogła zobaczyć filmy, m.in. O André Robillardzie, Takanori Herai’m,
Fernando Nannettim, Pya Hug i Alexandrze Lobanovie. Swoją premierę
na festiwalu miał film o polski twórcy art brut – Tadeuszu Głowali,
w reżyserii. Ireneusza Bukowskiego. Ta, dość udana impreza była pierwszą i ostatnią edycją.
Wracając jednak do belgijskiej wystawy, organizowanej przez Małgorzatę Szaefer, należy wspomnieć, że była ona okazją do pokazania
publiczności międzynarodowej prac Cyconia, Chęckiej, Dembińskiego,
Dylewskiej, Głowali, Koska, Monsiela, Matysiak, Stręka, Sutora, Zagajewskiego i Żarskiego z kilku muzeów, galerii i dps-ów w Polsce oraz od
polskich kolekcjonerów, m.in. od Andrzeja Kwasiborskiego z Płocka.
W katalogu do wystawy Alain Bouillet stwierdził, że w Polsce: „art brut,
odkryta, zebrana i skolekcjonowana przez kilku indywidualnych kolekcjonerów, pokazana na wystawach i zachowana dzięki stowarzyszeniom
i instytucjom muzealnym, została rozproszona, sklasyfikowana i wpisana do wcześniej istniejących kategorii, z których żadna do niedawna nie
nosiła „etykiety art brut”.10
Nawet jeśli polska art brut nie jest właściwie sklasyfikowane w polskich instytucja, to poza granicami Polski nikt nie ma wątpliwości czym
jest. Kilka miesięcy później również z inicjatywy Szaefer w Musée de
la Création Franche została otwarta wystawa „Les saints de l’art brut
polonais”, gdzie prezentowane są prace Rosłonia, Żarskiego, Głowali, Matysiak, Grygnego i Koska z tych samych zbiorów co wystawa
w Brukseli.
Paradoksalnie te wystawy nie rezonują na kraj. Nie ma zwrotu. Dlatego
9 http://www.autfestiwal.pl/index.html [dostęp: 31.01.2021]
10 Alain Bouillet, O sztuce odróżniania, o konieczności tego odróżniania i o zakłopotaniu, jakie napotyka zwiedzający…, w: Une hostie dans unie bouteille / Hostia we
Flaszce. Art brut z Polski, Art et Marge, Bruksela, 2013, s. 10
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po kilku latach współpracy z polskimi, małymi galeriami Adam Nidzgorski decyduje się wystosować list do Minister Kultury z prośbą o zorganizowanie wystawy polskiej art brut w stolicy Polski, Warszawie. Marzy mu
się podobne wydarzenie jak to z 1965 roku w Zachęcie.
W liście pisze: „Niemal wszystkie kraje Europy posiadają własne muzea
oraz ośrodki państwowe poświęcone tej sztuce, ostatnio utworzono ośrodek także w Portugalii. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
znajdują się dwa muzea: Baltimore i Nowy Jork. W Polsce istnieje grupa pasjonatów, skupiona wokół Art Brut. Zagadnieniom związanym z tą
sztuką nie została jednak poświęcona ani jedna książka w języku polskim.
Istnieją liczne artykuły (przykładowy załączam do listu) i nieduże katalogi wydawane przez polskie środowisko Art Brut, jednakże nie wyczerpują
one tematu.
Polska posiada skarby sztuki Brut, jednocześnie jednak większość Polaków nigdy o niej nie słyszała, gdyż w dawnym reżimie nazywano Art
Brut sztuką ludową. Czasami katalogowano ją także jako sztukę naiwną.
(…) Podczas moich licznych pobytów w Polsce odniosłem wrażenie,
że często uznaje się dwie kategorie artystów: zawodowych, posiadających
dyplomy akademickie, oraz artystów nieprofesjonalnych, w grono których zalicza się osoby pozostające poza typowymi normami...
Wydaje mi się, że tego typu różnicowanie umniejsza znaczeniu i wartości sztuki w oczach odbiorców, dla których artyści nie posiadający żadnego dyplomu stają się mniej wartościowi.
Pani Minister, piszę do Pani, jako do znawcy sztuki. Niezwykle ważne
byłoby zorganizowanie dużej wystawy poświęconej sztuce Brut polskiej
w Warszawie. Warto połączyć tego typu wydarzenie kulturalne z cyklem
spotkań naukowych i paneli dyskusyjnych skupionych wokół pojęcia Art
Brut. Byłaby to możliwość dla pasjonatów i znawców sztuki, aby sprecyzować jej ramy w Polsce. Z pewnością pomogłoby to nadać nurtowi rozpoznawalność, zoficjalizować samo pojęcie sztuki Brut oraz przybliżyć
je Polakom, wzbogacając tym samym polskie życie kulturalne i artystyczne.”11
Po kilku miesiącach przychodzi odpowiedź: „(…) chciałbym zapewnić,
11 List Adama Nidzgorskiego do Małgorzaty Omilanowskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marsylia, dn. 7 listopada 2014 roku
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że nie mamy wątpliwości, że art brut - niezależnie od terminologii, jaka
jest stosowana dla jej określenia w Polsce (sztuka naiwna, sztuka nieprofesjonalna, prymitywizm) - jest uznawana, jako zjawisko artystyczne bardzo różnorodne i wielowątkowe, ale przez to prawdopodobnie także różnie
odbierane, a nawet mylone i przede wszystkim zbyt słabo znane i docenianie, jednak z pewnością nie defaworyzowane, zwłaszcza w sposób świadomy.”12 Na konkretnie działania Nidzgorski musi poczekać do 2016 roku.
W 2015 roku w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK – kuratorka
i dyrektorka tej instytucji Maria Anna Potocka zorganizowała ciekawą
wystawę „Nikifory/Nikifors” prezentującą prace czterech artystów Marka
Kraussa, Aliny Dawidowicz, Edwarda Dwurnika oraz Nikifora Krynickiego – jako główny punkt odniesienia. W katalogu do wystawy pisze:
„Brak zainteresowania kultury takimi artystami wynika z niesłusznego
podziału na amatorów i zawodowców. Ten podział opiera się na przestarzałym założeniu, że celem sztuki jest sprawianie odbiorcy przyjemności
estetycznej.”13
W czerwcu 2016 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywa się
międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce kolekcjonowania sztuki outsiderów „Kolekcja outsider art – wyzwania i perspektywy”.
Od kilku, jak nie kilkunastu lat śląskie muzeum stara się poszerzać kolekcję sztuki nieprofesjonalnej o prace twórców Art Brut. Niedawno zakupiło kilka prac Edmunda Monsiela. Katowice szczycą się też, że „jako
jedyna instytucja z Polski zostało wymienione w publikacji On the map.
Exploring European Outsider Art, prezentującej najważniejsze europejskie muzea i galerie gromadzące sztukę tego typu.” Gościem konferencji
był m.in. dr Thomas Röske, szef kolekcji Prinzhorn przy Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu w Heidelbergu, prezes European Outsider Art
Association.
W pierwszej połowie 2016 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
otwiera wystawę „Po co wojny są na świecie.” To miała być pierwsza wy12 Fragment odpowiedzi na list Adama Nidzgorskiego podpisany przez dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury przy MKiDN - dr Zenon Butkiewicz,
Warszawa, 23 marca 2015 roku
13 Nikifory/ Nikifors – katalog do wystawy 12 lutego – 13 kwietnia 2015, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, s. 10
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stawa (luty-maj 2016), która przybliży szerokiej opinii publicznej polskie
art brut. Miała oderwać tę twórczość od kontekstów sztuki ludowej czy
naiwnej. Kuratorka wystawy Zofia Płoska zapowiadała: „chcemy przez tą
wystawę zanegować pojęcia, które bardzo się utarły w polskim języku jak
sztuka naiwna czy sztuka prymitywistów, uważamy, że te pojęcia kompletnie nie odpowiadają intelektualnej i artystycznej randze tej twórczości.”
„W języku polskim utrwaliło się określenie twórczości samouków,
jako „sztuki zwanej naiwną” (Aleksander Jackowski) czy szerzej, „sztuki
naiwnej w nienaiwnym społeczeństwie” (Ksawery Piwocki) - pisali organizatorzy wystawy „Po co wojny są na świecie”14 zorganizowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie obok artystów współczesnych pokazana również twórców brut (Henel, Wnęk, Kwasek, Matysiak,
Grygny). Po wystawie w MSN, Marta Mazuś napisała w portalu Polityka.pl, 5 kwietnia 2016: „Sztuka to najlepsza rzecz, jaka artystę naiwnego
może spotkać w życiu.”
Odpowiedzią na wyrażone przez Nidzgorskiego pragnienie dużej wystawy w stolicy mała być „Szara Strefa Sztuki. Polscy twórcy art brut” w
Muzeum Etnograficznym w Warszawie w sierpniu 2016. Muzeum wyciąga z magazynów zbiory „sztuki nieprofesjonalnej”. Są wśród nich „nikifory” i „monsiele”, które pokazuje obok prac współczesnych, pochodzących
głównie z kolekcji prywatnych: Andrzeja Kwasiborskiego (Płock) i Leszka
Macaka (Kraków). Jednak wypowiedź dyrektora tej instytucji podczas wernisażu to przykład, że polskie instytucje nie były wtedy jeszcze gotowe na
recepcje zjawiska. „Wystawę Szara strefa sztuki - Polscy twórcy art brut,
zobaczymy (…) w naszej instytucji, w której od lat 60. ubiegłego wieku
powstaje kolekcja, sztuki nieprofesjonalnej, naiwnej, zwanej także art brut.
Tegoroczna wystawa poświęcona celnikowi Rousseau w Centrum Pompidou15, czy zeszłoroczna w Essen w Muzeum Folkwang16 świadczy o tym, że
14 Po co wojny są na świecie. Sztuka współczesnych outsiderów w: MSN w Warszawie,
czynna od 19 lutego do 1 maja 2016 roku (artmuseum.pl/en)
15 W rzeczywistości wystawa „Le Douanier Rousseau. L‘innocence archaïque” zorganizowana została w Muzeum d’Orsay w Paryżu (marzec-lipiec 2017)
16 „Der Schatten der Avantgarde. Rousseau und die vergessenen Meister” (2 października 2015 – 10 stycznia 2016) – wystawa poświęcona twórcom naiwnym i sztuce
„outsider”, na której pokazano prace, m.in. Henri Rousseau, André Bauchanta, Serafiny Louis, Marơna Ramíreza.
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art brut jest rzeczywiście cieniem awangardy, cieniem sztuki współczesnej
i każdy prawdziwy artysta, współczesny artysta, artysta zawsze staje wobec
obowiązku zadania sobie pytania, gdzie przebiega ta granica szarej strefy
sztuki…” - powiedział Adam Czyżewski - doktor nauk humanistycznych,
antropolog kultury, autor prac z dziedziny antropologii miasta, kultury
wizualnej i antropologii przedmiotu, od stycznia 2008 roku dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.17
Ta wystawa miała być odpowiedzią na prośbę Adama Nidzgorskiego,
pomóc rozwiać niejasności. Tymczasem wygenerowała nową etykietę „szara strefa”. Określenie „szara strefa” w języku polskim najczęściej
używa się w odniesieniu do nielegalnej działalności (unikanie płacenia
podatków, nielegalne zatrudnianie pracowników, łamaniem przepisów
dotyczących ubezpieczeń społecznych). Na szczęście we wrześniu 2016
roku (na zamknięcie ekspozycji) ukazuje się katalog do wystawy z obszernym tekstem kuratorki Grażyny Borowik18, w którym „prowokuje do rewizji estetycznych poglądów. (…). W kręgu art brut spotykamy twórców
nieświadomie podejmujących zadziwiające eksperymenty i poszukiwania
formalne (…) Artyści ci są nadzwyczajnie zwyczajni w swym autentyzmie
i szczerości wypowiedzi, naiwni, nieulegający pokusom wyrachowanych
strategii, wierni wyłącznie wewnętrznemu imperatywowi.”19
17 Fragment wypowiedzi dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie wygłoszony podczas otwarcia wystawy „Szara Strefa Sztuki. Polscy twórcy art
brut.” 14 lipca 2016 roku w PME w Warszawie.
18 prof. Grażyna Borowik - absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych (dyplom 1979), artystka, pedagog, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, działaniami w przestrzeni,
sztuką performance i poezją. Pisze teksty o sztuce. Przez 30 lat kierowała Galerią Zejście,
a od roku 2000 Galerią Albert w Krakowie. Zorganizowała kilkaset wystaw twórczości
malarskiej, graficznej, fotograficznej, rzeźbiarskiej artystów z Polski i z zagranicy w tym
dwie muzealne. Organizowała i prowadziła plenery malarskie w Polsce, w Czechach, we
Włoszech, na Ukrainie, w Austrii. Jest współorganizatorką sześciu międzynarodowych
konferencji szkoleniowonaukowych z cyklu Psychiatria i Sztuka. W roku 2007 na Wydziale Sztuki UP zorganizowała studia podyplomowe Arteterapia - sztuki plastyczne, których jest kierownikiem. Członek ZPAP, prezydent Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka,
członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcja Arteterapii.
19 „Gorzki smak Art brut. Badania-kolekcje-wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku/The Bitter taste Art brut. Studiescollection-exhibitions in Poland at the Turn of 21st
centaury” pod red. Marty Elas, Państwowe Muzeum Entograficzne, Warszawa 2016, s. 18
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POLSKIE KOLEKCJE I GALERIE
Żadne polskie muzeum nie ma kolekcji opisanej jako „art brut” czy „outsiders art”, w niektórych tak jak wspomniane Muzeum Śląskie istnieje
w oficjalnym zbiorze „Plastyki Nieprofesjonalnej”20 podgrupa określana
jako „Polskie Outsiders Art”, do której zaliczono prace Marii Wnęk, Justyny Matysiak, Pawła Garncorza, Przeysława Kiebzaka, Władysława Grygnego oraz – określanych jako „płockich” twórców - Tadeusza Głowali,
Romana Rutkowskiego czy Włodka Rosłona. Są też w śląskich zbiorach
rozpoznawalni na świecie: Edmund Monsiel czy Stanisław Zagajewski.
Zagajewski żył i tworzył we Włocławku. Tamtejsze Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej21 gromadziło jego prace od 1963 roku i dziś ma
największe i najbardziej imponujące zbiory twórcy, a od 1989 roku stałą
ekspozycję jego rzeźb. Zbiór rzeźb i dokumentów po Zagajewskim, odmiennie do pozostałych placówek muzealnych w Polsce został od początku wyłączony z obszaru sztuki ludowej (Dział Etnografii) i przypisany do
Działu Sztuki, który gromadzi sztukę dawną i współczesną.22
To rzadkość. Zwykle prace polskich twórców art brut czy outsiders art
publiczne instytucje kultury (najczęściej muzea okręgowe lub etnograficzne) katalogują jako sztuka naiwna czy „nieprofesjonalna.”
Toruńskie Muzeum Etnograficzne ma „Kolekcję Działu Sztuki i Estetyki”, której gromadzi zarówno prace twórców art brut, outsiders art jaki
i sztuki naiwnej czy ludowej. Znajdziemy tam obrazy Marii Wnęk i Genowefy Magiery, jak i rzeźby Stanisława Hołdy, Bogdana Ziętka, Stanisława
Zagajewskiego czy Edwarda Sutora. Największe zbiory Edwarda Sutora
posiada Muzeum Podhalańskie PTTK w Nowym Targu.
Muzeum Etnograficzne w Krakowie posiada prace: Marii Wnęk, Władysława Wałęgi, Renaty Bujak i Kazimierza Cyconia. Prace tych samych
twórców znajdziemy w podkrakowskim Kobierzynie, gdzie na początku
20 https://muzeumslaskie.pl/pl/kolekcje/plastyka-nieprofesjonalna/ [dostęp: 31.01.2021]
21 http://muzeum.wloclawek.pl/muzeumwdomu-wirtualny-spacer-rzezba-ceramiczna-stanislawa-zagajewskiego/ [dostęp: 31.01.2021]
22 Warto dodać, że w 2013 i 2018 roku Muzeum we Włocławku zorganizowało ogólnopolskie sympozja naukowe pt. „Polskie Art Brut. Obecność – osobowości – odkrycia.”
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XX wieku powstał Zakładu dla Nerwowo i Umysłowo Chorych, obecnie
to Szpital Kliniczny, im. dra Józefa Babińskiego. W połowie lat 70. XX
wieku powstał tam Klub Twórców Sztuki Nieprofesjonalnej “Hestia”, którego zadaniem było grupowanie pacjentów o podobnych zainteresowaniach artystycznych. Lubieżne gobeliny Mariana Henela nadal znajdują
się w z Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Branicach, gdzie
twórca z zaburzeniami osobowości o charakterze dewiacji seksualnych,
przybywał od 1960 roku, aż do śmierci.
Wróćmy do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Jego przedstawiciele zapewniają, że ich kolekcja „z kręgu art brut” jest
najstarsza w Polsce, a jej początki sięgają połowy lat 60. XX wieku.23 Choć,
ówczesny dyrektor PME, prof. Xawery Piwocki podchodzi do tematu ostrożnie. „Po pewnej walce ze sobą” – jak sam przyznawał, zdecydował
się na stworzenie „kolekcji dzieł prymitywów współczesnych”. Dzięki tej
decyzji warszawskie muzeum posiada dziś w swoich zbiorach bogatą i
reprezentatywną kolekcję Nikifora oraz najliczniejszy w Polsce zbiór prac
Edmunda Monsiela.24 Poza tym do warszawskiego muzeum trafiła, m.
in. kolekcja prac malarza z Krynicy, którą zgromadził Jerzy Wolf (19021985) – artysta-malarz i autor artykuł o Nikiforze z 1938 roku. Są tam też
prace: Edwarda Sutora, Marii Wnęk, St. Zagajewskiego i Henryka Żarskiego oraz „płockich” twórców: Adama Dembińskiego, Tadeusza Głowali, Włodzimierza Rosłona, Tadeusza Rutkowskiego, Krzysztofa Wiśniewskiego.
W latach 70. XX wieku obok kolekcjonerstwa muzealnego zaczyna się
rozwijać prywatny ruch kolekcjonerski. Najwięksi z jego przedstawicieli to Ludwig Zimmerer, Bolesław i Lina Nawroccy oraz Aleksander Jackowski czy Leszek Macak. Większość z nich zbierała sztukę ludową.
Znaczna część kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława
Nawrockiego (1924-2008) i jego żony – Liny Carminati-Nawrockiej przetrwała i znajduje się w Muzeum w Toruniu. Część kolekcji Ludwiga
Zimmerera trafiła do PME w Warszawie, podobnie jak zbiór prac Marii
Wnęk z prywatnej kolekcji Anny Strońskiej (1931-2007) – pisarki i ma23 „Gorzki smak Art Brut. Badania – kolekcje – wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI
wieku” , 2016, PME w Warszawie, s.116
24 Tamże, s. 118
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larki. Warszawa obdarowana została również przez Leszka Macaka, który
na przełomie 2008 i 2009 roku przekazał Muzeum Etnograficznemu 114
prac.
Leszek Macak w swojej kolekcji, gromadzonej od lat 70. XX wieku, posiada kilkanaście tysięcy obiektów. Są to między innymi prace Nikifora,
Teofila Ociepki, Erwina Sówki, Edwarda Sutora i Marii Wnęk. Od wielu
lat prowadzi małą „Galerię d’Art Naif ”25 na krakowskim Kazimierzu. Od
pewnego czasu na stronie galerii pod nazwą galerii wpisane są następujące wyrażenia: „Folk Art, Naive Art, Outsider‘s Art, Art Brut.” Obecnie, prywatnych kolekcjonerów sztuki brut i outsiders art jest niewielu.
Dominują ci, którzy do niedawna zbierali sztukę naiwną czy ludową,
a teraz coraz częściej rozglądają się za innymi pracami, również „z kręgu
art brut”.
W moim przekonaniu, jedynym, znanym mi kolekcjonerem, który
świadomie zrezygnował z gromadzonej na początku sztuki współczesnej
i ludowej, jest Andrzej Kwasiborski z Płocka. Jego „kolekcja (art brut)
AK” to budowany konsekwentnie od początku lat 2000. autorski zbiór
prac kilkudziesięciu polskich artystów brud, t.j.: Renata Bujak, Henryk
Żarski, Tomasz Sitkowski, Marek Świetlik, Adam Dembiński, Włodzimierz Rosłon, Roman Rutkowski, Krzysztof Wiśniewski, Bogdan Ziętek,
Maria Wnęk, Tomasz Jezierzański, Tadeusz Głowala, Mikołaj Blachowski,
Genowefa Magiera, Adam Nidzgorski, Piotr Jan Bedyński, Paweł Garncorz, Władysław Wałęga, Henryk Kondratowicz i Ryszard Kosek.
Kwasiborski wydaje też publikacje poświęcone autorom, których stałymi składowymi są: nota biograficzna, zdjęcie artysty i kilka reprodukcji. Samizdatowe wydawnictwa rozsyła do muzeów, galerii i ludzi związanych z branżą sztuki, by świat się dowiedział o ich istnieniu. Od 2002
roku do dziś ukazało się blisko 40 zeszytów. Od kilku lat obok wystaw
krajowych prace z kolekcji AK prezentowane są również na wystawach
za granicą, m. in. w Création Franche w Begles (Francja) czy Muzeum
art)et(marges w Brukseli (Belgia). Po prace z jego kolekcji sięga zarówno
Muzeum Śląskie, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Waraszawie, jak
i mniejsze galerie. Od maja 2017 do listopada 2018 roku kolekcja AK prezentowana była równorzędnie z kolekcją Alaina Bourbonnais w Muzeum
25 http://artnaive.sky.pl/ [dostęp: 31.01.2021]
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art hors-les-normes La Fabuloserie w Dicy (Francja)26. Od 2013 roku, we
wrześniu, Kolekcja Andrzeja Kwasiborskiego jest prezentowana w Domu
Darmstadt w Płocku.
Z pewnością własne, prywatne kolekcje mają też osoby związane z wyżej wymienionymi instytucjami czy stowarzyszeniami i galeriami, które
pod koniec lat 90. XX wieku zaczęły działać w Polsce w nurcie arteterapii.
Przez wiele lat istotną, bardzo kreatywną i prężnie działającą w Polsce,
była galeria „Pod Sukniami – Fabryka Doznań” założona w 1998 roku w Szczecinie przez Romana Zańko - animatora kultury, podróżnika i społecznika. Zańko założył fundację „Pod Suknami”, aby móc zdobywać środki na
utrzymanie lokalu. Kolejnym sposobem na pozyskanie środków był bar z
sałatkami i herbatą. Galeria zorganizowała kilkadziesiąt wystaw. Były też
wystawy, spektakle teatralne, działania performatywne oraz wydawnictwa.
Współpracowała z wieloma instytucjami tj. Teatr Kana, Galeria Tak, Stowarzyszenia Oto ja. Pierwszym artystą, którego promował i do dziś promuje jest Konrad Kwasek, np. organizują „spacery z rzeźbami” w szczecińskich
parkach. Od pewnego czasu galeria jest nieczynna, a Zańko walczy o środki
na jej remont i czynsz. Miejmy nadzieję, że wróci na mapę miejsc ważnych.
Od 2009 roku we Wrocławiu działa „Galeria i Pracownia ArtBrut”27.
Prowadzi ją Stowarzyszenie Świat Nadziei i związana z nim Małgorzata
Rel. Przez dekadę udało im się zorganizować blisko 70 zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji sztuki art brut i outsider art. Choć trzeba przyznać, że podstawową działalnością wrocławskiego stowarzyszenia
jest działalność arteterapeutyczna dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zaburzeniami psychicznymi. W polskiej rzeczywistości to
jedyny kierunek, aby utrzymać takie miejsce. Dzięki temu, od początku
„Galeria i Pracownia ArtBrut” wspierane są przez Gminę Wrocław. Obecnie działa tam grupa około 20 twórców z niepełnosprawnością umysłową
i z zaburzeniami psychicznymi.
Podobny profil ma łódzka Galeria ODLOT28, w której prezentowane
są prace twórców działających przy Towarzystwie Przyjaciół „Domu na

Osiedlu”. „Dom” jako projekt, powstał na początku lat 90. XX wieku i miał
stanowić alternatywę dla DPSów. W zwykłym blokowym mieszkaniu na
osiedlu w centrum Łodzi sześć osób, niepełnosprawnych intelektualnie
stworzyło swój pierwszy w życiu dom. Wrzuceni na głęboką wodę, uczyli się samodzielnego życia, choć przy wsparciu asystentów. Ci zaś, nie
wyręczając ich w żadnym z działań, pomagali rozwijać potencjał twórczy.
Dziś działają dwa takie mieszkania, w których żyje kilkanaście osób. Od
9 do 14 mają zajęcia w pracowni twórczej. Jest to ich praca i jako taka ma
charakter obowiązkowy. Działają tam: Wiola Karasińska, Marlena Karasińska, Żaneta Karasińska, Natalia Witkowska, Ula Kędzierska, Mikołaj
Karasiński, Łukasz Jakubowski, Adam Jedynak są członkami Wspólnoty „Dom na Osiedlu”. Mariusz Dawidowski i Tomek Adamczyk są także
członkami wspólnoty ale dochodzącymi na zajęcia w Pracowni z domów
rodzinnych. Ich prace można oglądać i kupować w Galerii Odlot. To działania podobne do tych, które realizowane są we Francji czy w Belgii.
Od 2007 do 2020 roku działała w Płocku Galeria Oto ja, założona przez
stowarzyszenie o tej samej nazwie.29 Jej celem była promocja twórców związanych z tzw. „płockim zagłębiem sztuki naiwnej i art brut”, czyli takimi
twórcami jak Adam Dembiński, Tadeusz Głowala, Barbara Chęcka, Krzysztof Wiśniewski, Genowefa Jankowska, Halina Chludzińska. Stowarzyszenie zorganizowało też trzy konferencje poświęcone sztuce naiwne i art brut.
Nawiązało współpracę z kolekcjonerem Alainem Bouillet i twórcą Adamem Nidzgórskim. Zarówno galeria i stowarzyszenie powstały jak kontynuacja projektu Oto ja organizowanego przez płocki dom kultury. Projekt
zakładał poszukiwanie twórców nieprofesjonalnych w domach pomocy
społecznej w województwie płockim. Oprócz osobistych poszukiwań, które organizowała Beata Jaszczak – pomysłodawczyni i realizatorka projektu – zorganizowano kilka plenerów malarski i konkursów. Kolekcja Oto ja
była pokłosiem tych działań. Od kilku miesięcy galeria nie działa, istnieje
nadal stowarzyszenie. Podobnie jak w przypadku szczecińskiej galerii „Pod
Sukniami” największym problemem były opłaty za czynsz i media.30

26 https://lesgrigrisdesophie.blogspot.com/2017/08/la-fabuloserie-et-lart-brut-polonais.html
[dostęp: 31.01.2021]
27 http://www.artbrut.com.pl/o-galerii-artbrut [dostęp: 31.01.2021]
28 http://domnaosiedlu.pl/galeria_odlot [dostęp: 31.01.2021]

29 http://petronews.pl/galeria-sztuki-art-brut-w-plocku-zamknieta-powod-pieniadze/
[dostęp: 31.01.2021]
30 https://docplayer.pl/30169-Kierunek-kultura-uwaga-na-podmioty-red-wojciech-klosowski.
html [dostęp: 31.01.2021]
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Ważny miejscem była również, działająca od 1991 roku w Bydgoszczy,
Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, którą prowadziła Agnieszka
Sowińska. To ona powołała do życia Ogólnopolski Konkursu Malarstwa
im. Teofila Ociepki i związane z nim Biennale Sztuki Naiwnej i Nieprofesjonalnej, organizowane od 1996 do roku do dziś. Tam nagrody zdobywali najważniejsi twórcy z kręgu sztuki outsiders i brut z całej Polski.
W 2019 roku Sowińska, po długiej chorobie, zmarła. Ale już wcześniej w
działalność Galerii zaangażowały się Katarzyna Wolska i Karolina Drzycimska, kontynuując dzieło. Ostatnio jednak zmieniły się władze Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, które prowadzi galerię. Wolska i Drzycimska nie będą już nią kierować i najprawdopodobniej
utworzą nowe miejsce we Włocławku, gdzie wraz z nimi przeniesie się
również Ogólnopolski Konkursu Malarstwa im. Teofila Ociepki.
Z mapy miejsc istotnych zniknie zapewne niedługo poznańska Galeria TAK31. Nowe władze stowarzyszenia „na tak” prowadzącego galerię
w połowie 2020 roku zakończyły wieloletnią współpracę, ze wspomnianą
już kuratorką Małgorzatą Szaefer. I chyba nie są zainteresowane rozwijaniem dotychczasowy działań, którym autorski charakter nadała poprzednia szefowa galerii. Okazuje się również, że Szaefer była poddawana
szykanom oraz działaniom mobbingowym od wielu miesięcy. To zaskakujące, bo pod jej kierownictwem Galeria Tak odniosła wiele sukcesów.
Jednym z nich jest nagroda główna Art Absolument na Outsider Art
Fair w Paryżu (2018) dla Tomasza Machcińskiego – artysty związanego
z Fundacją Tomasza Machcińskiego oraz nominacja do głównej nagrody OAF dla Iwony Mysery. Od przeszło dziesięciu lat Galeria, kierowana
przez Szaefer, realizowała ciekawe projekty kuratorskie, współpracowała
z art)&(marges w Brukseli, Creation Franche w Begles, The Prinzhorn
Collection w Heidelbergu a także Leszkiem Macakiem, Alaina Bouillet,
Thomasem Roske, Carine Fol, czy Teresą Zemankovą. Prezentowała prace polski twórców, tj. Justyna Matusiak, Iwona Mysera, Adam Dembiński,
Barabara Chęcka, Marian Henel czy Konrad Kwasek ale także zagranicznych jak Lubos Plny, Anna Zemankova, Zdenek Kosek, Andre Robillard
i wielu wielu innych. Galeria TAK organizowała wiele warsztatów, koncertów oraz spotkań dyskusyjnych, m.in. z takimi artystami i kuratorami,

jak: Zbigniew Libera, Katarzyna Karwańska, Zofia Czartoryska, Aleksndra Jach, Sebastian Cichocki, Stanisław Ruksza. Obecnie Małgorzata
Szaefer szuka miejsca dla swojej nowej autorskiej galerii i Fundacji LUE
LU / BRUT NOW32.
Dzięki aktywności tych instytucji, kuratorów i niektórych kolekcjonerów polskie art brut jest coraz lepiej znane w Europie, a w publicznych
i prywatnych kolekcjach pojawiają się polskie nazwiska. Wymienianie
wszystkich nie ma sensu, ale warto wskazać, że zarówno kolekcjonerzy
tacy jak Alain Bouillet, James Brett jak i muzea tj. art)&(marges w Brukseli, La Fabuloserie w Dicy mają już w swych zbiorach dużo prac z Polski.
Na zjawisko otwiera się też rynek sztuki. Ceny za prace polskich twórców art brut nieustannie rosną. Już nie tylko na dźwięk nazwiska Nikifor
kolekcjonerzy i marszandzi podnoszą dłonie na licytacjach. Rekordowe
wyniki sprzedaży odnotowują rysunki Edmunda Monsiela i obrazy Teofila Ociepki. Ponad 112 tys. zł (z opłatami aukcyjnymi) zapłacił niedawno
nabywca fantastycznego przedstawienia raju, które w 1950 roku roku namalował słynny polskich mistyk. Choć Dom i przewidywał osiągnięcie
kwoty zaledwie 60-80 tys. zł, przy cenie wywoławczej 45 tys. zł. Można
zakładać, że tendencje rynkowe przełożą się zainteresowanie zbieraczy.
Co jest zarówno dobrą, jak i złą wiadomością.
Radosław Łabarzewski, 2020
animator kultury w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki
autor bloga o sztuce outsiders art i art brut ZNALEZIENIE.PL

31 http://galeriatak.pion.pl/ [dostęp: 31.01.2021]

32 https://luelu.pl/ [dostęp: 31.01.2021]
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100% CODZIENNOŚCI
Wszyscy jesteśmy na etapie poszukiwania form egzystencjalnej oszczędności, niskobudżetowych strategii i ucieczki w filozofię no waste. Działania te instynktownie wyssane są wraz z esencją życia przez outsiderów
– tych, którzy rozmawiają z drzewami i pozwalają sobie na to, aby myśleć
i czynić inaczej niż większość ludzkości. Ich strategie artystyczne (o ile w
przypadku outsiderów możemy w ogóle mówić o strategiach), inspirowane są często sposobem funkcjonowania natury. Brutartowcy zakładają domy w lesie, na pustkowiu, są odludkami, nomadami, żyją w lepszej
komitywie ze zwierzętami niż z ludźmi. Hiszpański outsider – El Garrell
często łamał granice praktyk społecznych, budując domy w lasach, na terenach, na których miała powstać autostrada. Zakładał blokady w postaci
wertykalnych konstrukcji – wież, a następnie podpalał je gdy zmuszony
był opuścić teren. Richard Graves z Kanady budował domy całkowicie
powstałe z przedmiotów znalezionych. Elis Sinisto – konstruktor Villi
Mehu żył w lesie w Finlandii, odprawiając swoje magiczne rytuały nad
pięknem świata, tańczył i rozmawiał z ptakami. Jean – Marie Massou,
człowiek który podobnie jak Henry David Thoreau, żyje w lesie Lot we
Francji. Nie czyta, nie pisze, głosi profetyczne teksty, które przychodzą
do niego w snach. Swoje uczestnictwo w świecie zaznacza stosując sound
recording – nagrywa tysiące kaset. Jest ich już ponad 25 tysięcy. Lamenty
do świata śpiewa bezpośrednio do magnetofonu, który trzyma tuż przy
swoim łóżku. Łóżko, tak jak sen, to miejsce „transferu danych”dla wielu outsiderów. Miroslav Tichy przechowywał skrzynkę ze swoimi fotografiami przy łóżku. Prace znanych outsiderek: Madge Gill czy Jeanne
Tripier, zostały znalezione po ich śmierci pod łóżkiem. Zatem miejsce
snu staje się dla Massou gwarantem bezpieczeństwa dla wspomnianego
„transferu danych”, a magnetofon jest jego narzędziem. Massou kilkakrotnie nagrywa na tę samą taśmę magnetofonową lamenty o dawnej
miłości z dzieciństwa – Marie-Ange, fragmenty z radia, soundtrack-ty z
filmów, stosując ostre cięcia. Jednak znaczną część jego aktywności stanowi nagrywanie przesłań dla świata, z ostrzeżeniami. Masssou ostrzega:
grozi nam nadmiar populacji. Outsider radzi stosować środki antykoncepcyjne i adoptować sieroty, bo w tym strasznym, przeludnionym świe-
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cie nie należy powoływać nowych istnień do życia. Massou schodzi do
podziemia. Dosłownie patroszy ziemię, rzeźbi w niej jelita, tworzy podziemne jaskinie dla ochrony ludzkości. Pragnie przygotować siebie i innych
na Apokalipsę oraz przybycie Obcych. Massou poszukuje myślących podobnie, dzieli się swoją wiedzą, która w jego przekonaniu może uratować
przyszłość i uchronić życie na Planecie. Inna outsiderka – Dinah Young,
swoją aktywnością rozszerza postulat miłości bliźniego na wszystkie organizmy żywe, szczególnie zwierzęta, organizując dla nich mistyczne
pochówki i dbając o ich ekosystemy. Poruszona nagłą śmiercią zwierząt
na autostradzie dokonywała rytualnych czynności, które nadały jej wypowiedziom mistyczny charakter. Jest autorką wielu performatywnych
działań i site-specific objects związanych z łącznością życia i śmierci. Jej
twórczość przyjmuje charakter proanimalistycznego aktywizmu. Te działania zdradzają fakt próby zabezpieczenia świata przed kataklizmem. Odsłaniają one motywacje outsiderów, które zainspirowały ich do nadania
wielkim i małym rzeczom wyjątkowego znaczenia. Outsiderzy: Melina
Riccio, Dinah Young, Richard Graves, El Garrell, Elis Sinisto, czy Jean-Marie Massou stają się komentatorami społecznej i ekonomicznej sytuacji, przeciwstawiając się geopolitycznym wizjom świata. Być może właśnie tak będzie wyglądała sztuka w najbliższym czasie… Będzie odprawiać
rytuały żałobne nad ginącą Planetą…
Małgorzata Szaefer
Kuratorka, dyrektorka galerii TAK w Poznaniu, badaczka art brut/outsider art/brut now. Organizowała pierwsze wystawy w Polsce uznanych outsiderów. W 2011 roku wydała publikację dotyczącą sztuki kobiet art brut
Kochany Ptaku Kruku / Mr. Raven, My Love Bird (w ramach stypendium
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W 2012 roku realizowała międzynarodowy projekt Timelessness art brut/outsider art (w ramach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego). W 2016 roku
współpracowała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jako ekspertka art brut, przy
wystawie Po co wojny są na świecie? Sztuka współczesnych outsiderów. Od 2017
roku członkini zarządu European Outsider Art Association.
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Luboš Plný (ABCD COLLECTION)
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CARMELA MELINA RICCIO1
Carmela Melina Riccio jest outsiderką, nomadyczną artystką, aktywistką
i pacyfistką. Jej sztuka jest wynikiem niezgody na rzeczywistość, w której przyszło jej żyć. Realizacje Riccio powstają z potrzeby przezwyciężenia
własnych lęków i choroby. Jej działania związane są z codziennością. Artystka tworzy wyszywanki, banery, flagi i asamblaże. Podróżuje po Włoszech, głosząc przesłanie miłości i międzyludzkiej wspólnoty ponad granicami. Podczas swoich wycieczek znaczy budynki odezwami w formie
graffiti, te uznawane niegdyś za akty wandalizmu, dziś poddawane są konserwacji. Ta zmiana w wartościowaniu miejskiego malarstwa dokonała się
za sprawą Gustava Giacosy. Uczulił on odbiorców na działanie samotnych
wilków-outsiderów, przekonując stopniowo społeczeństwo włoskie do ich
niekonwencjonalnych praktyk, między innymi za sprawą wystawy Banditi
dell’Arte. Akcje outsiderów rozpowszechnił swoimi zdjęciami także Mario
del Curto, który znany jest z tego, że przekracza dystans stwarzany przez
medium, wtapiając się niejako w codzienność fotografowanych osób. Mario del Curto uwiecznił również Melinę Riccio. Jedna z moich ulubionych
fotografii przedstawia artystkę zanurzoną w kontenerze z odpadami. Melina jest freeganką, propagatorką no waste. Wykorzystuje każdą wyrzuconą,
napotkaną na swojej drodze rzecz, bo jak mówi: „Świat za dużo rzeczy
marnuje. Trzeba się temu przeciwstawić”. Podróżuje na gapę, gdyż uznaje
drukowanie biletów za zbędne i nieekologiczne. Złapana przez karabinierów, odprowadzana jest najczęściej do szpitala psychiatrycznego. Po odczekaniu dwóch godzin na diagnozę ucieka, gdyż jak mówi: „Jesteśmy we
Włoszech, nikt i tak się nie zjawia, więc wsiadam do kolejnego pociągu”.
Melina jest nomadką, mieszka na ulicy, nie ma pieniędzy, żyje z tego, co
znajdzie lub uda się jej otrzymać od ludzi. Mario del Curto wspomina,
że podczas wykonywania dokumentacji działań Meliny razem chodzili na
śniadania pod zaprzyjaźnioną piekarnię, która zaopatrywała ich w czerstwe pieczywo. Wszystkie podjęte przez Melinę gesty dotyczą naprawy
rzeczywistości. Artystka podważa dominujący obraz świata poprzez wy1 Przedruk tekstu z Magazyn RTV, magazyn dedykowany sztuce współczesnej i aktywizmowi,
Małgorzata Szaefer, Carmela Melina Riccio. Jestem Gwiazdą, http://magazynrtv.com/wydanie-5/afirmacja/carmela-melina-riccio-jestem-gwiazda/

Fotografie: Mario del Curto

stępowanie przeciwko nierównościom społecznym, sprzeciwianie się budowie miejskich parkingów, przemocy, rasizmowi, nacjonalizmowi, walcząc o prawa kobiet, imigrantów oraz LGBTQ+. Jest uczestniczką parad
równości, antyrasistowskich demonstracji, na których pojawia się z wyszywanymi przez siebie transparentami. Znana jest z tego, że wita wszystkich
uczestników parady w wieńcu laurowym na głowie, ubrana w wyszywane
sercami i gwiazdami suknie. Jej praktyka artystyczna to codzienne rytuały.
Melina jest z zawodu krawcową, stąd jej zamiłowanie do patchworkowych
wyszywanek, które opatruje charakterystyczną sygnaturą i profetycznymi tekstami. Wyszywane serca i gwiazdy są jej znakiem rozpoznawczym.
Mają one zdecydowanie pozaużytkowy, pozaestetyczny charakter, są raczej nośnikami treści, które przekazują przesłanie miłości. Stają się tym samym nieodłącznymi elementami jej działań aktywistycznych. Melina jest
wierna tekstyliom, zbiera je i chowa w sekretnych miejscach miasta: pod
nadmorskimi skałami, w parkach, pod krzakami. Samo ich odszukiwanie
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jest sztuką. Każdego dnia wyrusza do swoich skrytek, zbierając swój dobytek po to, aby usiąść z nim na ulicy pomiędzy przechodniami, wyciągnąć
igłę i zacząć wyszywać. Powstałe w ten sposób prace rozwiesza pomiędzy
drzewami, rozkłada na chodniku. Tworzy je po to, aby wymienić je na to,
co zaoferują jej przechodnie. Riccio jest otwarta na niespodzianki, jakie
niesie ze sobą każdy dzień, uwielbia przypadkowe spotkania, które mogą
zamienić się w spontaniczną akcję. Twierdzi również, że najlepiej poznać
ją poprzez jej prace: „Jutro – oznacza <>. Przyszłość jest w moich rękach”.
Outsiderka przyjęła symboliczne imię Melina, oznaczające jabłko, gdyż:
„gnijące jabłko jest w połowie dobre, a w połowie zepsute, tak jak ja”. W
tym symbolicznym akcie artystka zawarła pakt z naturą, która dała jej siłę,
a ona w zamian postanowiła oddać jej swoje życie. Melina ma za sobą wielokrotne pobyty w szpitalach psychiatrycznych. Pierwsze załamanie nerwowe prze szła około trzydziestego roku życia. Riccio pracowała wówczas
jako krawcowa w największych domach mody we Włoszech. Przełomem
stał się dla niej rok 1983, gdy podczas tragów MACEF International Home
Show zaprezentowała wieloelementową instalację złożoną z lampy, kotary i
pościeli. Wtedy pod wpływem nagłego impulsu uzmysłowiła sobie, że wszystko kręci się w życiu wokół pieniędzy, a świat rządzi się jedynie zyskiem.
To wydarzenie zbiegło się z jej zmaganiami z dominującym we Włoszech
wizerunkiem kobiety-matki i opiekunki rodziny. Poczuła niedopasowanie
do norm obowiązujących w jej otoczeniu. Przez długi czas nie widziała sensu funkcjonowania w społeczeństwie. Uznała, że materialna strona świata
jest zła i groźna. Przeżyła załamanie nerwowe i wówczas po raz pierwszy znalazła się w szpitalu psychiatrycznym. Wielokrotnie z niego uciekała. Zdiagnozowano u niej schizofrenię. Po opuszczeniu szpitala porzuciła
swoje dotychczasowe życie, zostawiła męża, rodzinę i trójkę dzieci, rozdała
swoją biżuterię ubogim i wyruszyła w wędrówkę w poszukiwaniu prawdy,
po to aby chronić świat, ziemię, wodę, powietrze i ludzi. Poszukując swojego
miejsca w świecie, udała się najpierw do sanktuarium Santissima Trinità w
Vallepietra. Jednak, jak twierdzi artystka, to nie świątynia ją uzdrowiła, lecz
widok pobliskiego śmietniska – symbolu upadającego świata.
Wygrzebała z niego plastikową butelkę, którą wypełniła papierowymi
sercami nazywając je „światłem życia”. Od tego czasu głosi swoje przesłanie,
pytając przypadkowo napotkanych ludzi:„Świat się kończy, co robisz, aby
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to zatrzymać?”. Praktyka Meliny ma zdecydowanie krytyczny wydźwięk.
Jej społeczne niedopasowanie, podobnie jak choroba, zmotywowały ją do
działania. Artystka wypisuje hasła wzywające do miłości i pokoju w wielu
włoskich miastach i miasteczkach. Najwięcej jest ich w Rzymie i Genui,
w pobliżu dworców kolejowych i opuszczonych budynków fabrycznych.
Ich wydźwięk jest często dopasowany do lokalnego kontekstu. Są jak zaklęcia rzucane rzeczywistości późnego kapitalizmu – jak: „Pokój / uwalniam tę przestrzeń od bólu / dla tych, którzy chcą czynić dobro za darmo
/ dziękuję / Melina Riccio”. Graffiti powstają zazwyczaj w nocy, na bankomatach, pojemnikach na śmieci, gazetowych skrzynkach. Mają charakter
obsesyjnej modlitwy, mantry lub patriotycznej litanii. Melina eksploruje w
nich temat miłości i wspólnotowości. Outsiderka rozszerza swoje postulaty miłości bliźniego na wszystkie organizmy żywe, przekonując, aby „pomniki w miastach zastąpić drzewami”. Artystka największą wartość widzi w
niechcianych przedmiotach, w zwiędłych, cmentarnych roślinach i wszelkiego rodzaju resztkach. Podczas „akcji cmentarnych” zbiera wyrzucone,
w części obumarłe sadzonki kwiatów, po to aby posadzić je w parkach lub
miejskich klombach, tym samym dać im drugie życie. Gesty Meliny oraz jej
krytyczna postawa wobec konsumpcjonizmu wyzwalają we mnie refleksję
nad kondycją współczesnego świata. Postrzegam jej twórczość jako szczerą,
wrażliwą i bezkompromisową. Włoska artystka poprzez sztukę wyraża to,
co wszyscy przeczuwamy, ale znieczulamy codzienną rutyną.
Małgorzata Szaefer

Fotografie: Mario del Curto
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WIELKI MAŁY CZŁOWIEK
Mistrza Zagajewskiego „poznałem” z reprodukcji w różnych publikacjach
i z kilku rzeźb oglądanych na wystawach. Będąc we Włocławku, postanowiłem osobiście uścisnąć mu dłoń. W jakim kierunku mam się udać?
Wsiadłem więc do pierwszej lepszej taksówki. Kierowca nie pytał o szczegóły – jechaliśmy na ulicę Dziewińską. W drodze opowiadał o artyście,
np. to, że ludzie wyśmiewają się z pana Stanisława i jego rzeźb. W głosie kierowcy zresztą również dało się odczuć ironię. Było to wiosną 2000
roku. Zagajewski był już w domu, wrócił z zimowych peregrynacji. Każdą zimę spędzał w różnych placówkach opiekuńczych lub u znajomych.
W domu zamarzłby razem ze swoimi towarzyszami psami, był bowiem
przewodnikiem licznej watahy.
Na podwórku potężne góry śmieci, które – jak się później okazało –
kolekcjonował przez wiele lat. Pierwsze przywitały mnie psy, dokładnie
siedem, one również spędziły zimę poza domem – w schronisku dla zwierząt (wiosną zostały wykupione), z imionami nadanymi przez właściciela:
Marchewka, Puśka, Biedronka itp.
Wszedłem do środka i po kilku minutach rozmowy poczułem się jakbym Zagajewskiego znał od dawna. Mieszkanie było w opłakanym stanie,
niemal cały duży pokój zajmowały elementy ołtarza, zwane przez artystę
„pudłami”, jedno takie pudło ważyło około 20 kilogramów. Ołtarz miał
być największych rozmiarów dziełem artysty, robił go od 1997 roku do
2004, część rozkradli ludzie podający się za przyjaciół, część uległa uszkodzeniu jeszcze w surowym stanie. Pan Stanisław świeżo wykonane rzeźby
przykrywał folią, aby odparowywały, w ten sposób pod folią była wyższa
temperatura niż w pomieszczeniu, co zachęcało psy do pokładania się na
nich i sprawiało, że pudła ulegały zniekształceniom. Efekt końcowy był
oczywisty – nie da się ich złożyć w jedną całość. Ostatecznie ołtarz Matka
Boska z pawiem zakupiło muzeum art brut w Lozannie. Dzieło to było
rozstawione na rusztowaniach sięgających niemal pod sam sufit.
By przedostać się do drugiego pomieszczenia, trzeba było się przeciskać wąskim przejściem między rzeźbami a ścianą. Mniejszy pokój niemal cały był pokryty ubraniami i szmatami pochodzącymi z datków od
ludzi i zebranymi przez samego artystę. Okna były tak brudne, że światło

z trudem przedostawało się do pomieszczeń, ściany zagrzybione, okopcone. Zagajewski tłumaczył to zaprószeniem ognia. Nie dbał o wygląd
ani porządek, dla niego całym światem była sztuka i zwierzęta. Ale dopiero zrozumiałem, jak wielka jest miłość artysty do zwierząt, gdy spośród potężnego bałaganu, nie zważając na psy ani na moją osobę, wyłonił
się szczur: Zagajewski wziął kawałek chleba i zupełnie naturalnie podał
współlokatorowi, jakby tak czynił – i pewnie tak było – od lat.
Opowiadał wiele historii z życia, zresztą zawsze, gdy odwiedzałem go,
opowieści się powtarzały. Gdy był niemowlęciem, porzucono go pod kościołem w koszyku, ale on nie ma o to żalu do matki, bo ta koszyk wysłała
gazetami, aby mu było cieplej, więc musiała go kochać. Wspominał redaktora Aleksandra Jackowskiego, którego poznał w 1961 roku, redaktor
pomógł mu zrobić pierwszą wystawę i nawiązać współpracę z Cepelią.
Zresztą po bardzo długiej przerwie, bo w 2007 roku, obaj panowie spotkali się – wpierw na planie, a potem na promocji filmu o panu Stanisławie – w muzeum we Włocławku. W filmie jest zabawna scena, w której
profesor Jackowski bez uprzedzenia o wizycie, odwiedza artystę w jego
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domu i przedstawia się, a ten wspominając „tamtego” redaktora, konstatuje: Tamten był młodszy.
Mile wspominam spotkania z Zagajewskim organizowane przez muzeum we Włocławku, odbywały się na stałej muzealnej ekspozycji artysty. Okazje były różne: imieniny, wydanie albumu czy projekcja filmu.
Oczywiście na takie spotkanie trzeba było artystę „przygotować”: ogolić,
obciąć paznokcie, wykąpać. Zawsze te obowiązki wykonywali organizatorzy, tj. pracownicy muzeum. Kiedyś przed jednym z takich spotkań, gdy
witaliśmy się na korytarzu, poskarżył się Zagajewski głosem pełnym bólu:
Umyli mnie. I to w mokrej wodzie. Takich anegdot jest wiele. Na przykład o tym, jak pan Stanisław gościł na swojej wystawie ministra kultury,
któremu po oprowadzeniu miał podarować rzeźbę. Dygnitarz panisko
jednak nie za bardzo był zainteresowany dialogiem z prostym artystą. Ta
sytuacja zezłościła Zagajewskiego do tego stopnia, że odpalił: Jak mnie
pan nie będzie słuchał, to nie dam panu rzeźby, którą kazali mi panu dać.
Dopiero w 2006 roku pod naciskiem środków przekazu władze Włocławka oddelegowały artystę do jakiejś placówki opiekuńczej, Zagajewski
tłumaczył, że to był szpital. Tymczasem w domu zrobiono generalny re-
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mont. Gdy go odwiedziłem już po przeróbkach domowych, nie mogłem
poznać tego miejsca: gładzie na ścianach, na podłodze gumoleum, prysznic, centralne ogrzewanie... – przesada zupełnie nie licująca z duchem i
stylem bycia głównego lokatora. Strasznie pusto bez ołtarza Matki Boskiej
z pawiem, przez lata wypełniającego niemal trzy czwarte pomieszczenia.
Opiekunka, odpowiedzialna za porządek i przygotowywanie posiłków,
chodziła za panem Stanisławem i wycierała pozostawione ślady, rozlaną herbatę, rozsypane okruchy chleba. Stał się niewolnikiem własnego
domu. Zostały tylko dwa psy, oficjalna wersja głosiła, że reszta uciekła i
zaginęła; opiekunka wyjaśniała polecenie odgórne: czym mniej psów w
domu, tym większy porządek. Ta pani była już drugą osobą wynajmowaną przez władze miasta jako pomoc domowa dla artysty – pierwsza
podobno szybko wzbogaciła się na handlu rzeźbami pana Stanisława i
odeszła (ale to może tylko plotki).
W dużym pomieszczeniu stały dwa stoły do wyrabiania gliny. Jeden
był warsztatem samego mistrza, leżała na nim samotnie skromna praca,
bo starość i choroby nie pozwalały już na energiczną aktywność. Drugi
stół był warsztatem ucznia, zapełnionym po brzegi rzeźbami, prace te niczym nie różniły się od tych, które wyszły spod ręki mistrza Zagajewskiego – wieść niesie, że uczeń sprzedawał je pod szyldem pana Stanisława.
Gdy dowiedziałem się, że Stanisław Zagajewski zmarł, długo nie mogłem w to uwierzyć, bo przecież był nieśmiertelny. Tak jak jego rzeźby.
Pogrzeb składał się z dwóch części, pierwsza to msza żałobna we włocławskiej bazylice katedralnej. Oczywiście uroczystość przebiegała z należnymi honorami oddawanymi panu Stanisławowi. I przy wypełnionym
kościele: byli ci, którzy znali osobiście artystę, i ci, co tylko o nim słyszeli,
i ci, co swego czasu mówili o nim z ironią. Przed mszą do kościoła wbiegł
pies, przebiegł obok trumny, podbiegł do ołtarza, poczym wybiegł, zupełnie tak, jakby szukał pana. Może, podobnie jak ja, nie mógł uwierzyć, że
już go nie zobaczy. Nie wiem, czy to był pies pana Stanisława, ale nie codziennie psy przychodzą do kościoła. Poruszyła mnie też przemowa Krystyny Kotuli, bardzo osobista i wzruszająca. To właśnie ona była najbliżej
artysty, nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, odwiedzała go w domu i w
szpitalu.
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Zaintrygował mnie starszy pan, zupełnie nie zważając na ble ble ble
oficjeli, wyłonił się z tłumu, podszedł do trumny, wyjął z celofanowej
torebki kulkę wyrobionej gliny, poczym przykleił ją do trumny. W ten
sposób podziękował wielkiemu artyście za wszystko, czego ten dokonał
podczas ziemskiego bytu, jednocześnie zadbał, by panu Stanisławowi nie
zbrakło materiału na ołtarze, które stworzy w niebiańskich pracowniach.
Andrzej Kwasiborski
sběratel art brut

Druga część pogrzebu to uroczystość na cmentarzu. Nawet niebo
opłakiwało wielkiego artystę i nikomu deszcz właściwie nie przeszkadzał.
Tylko politycy schronili się pod zbudowanym specjalnie dla nich daszkiem, by nie zniszczyć fryzur, a zebrała się ich niemała grupka. W kościele chyba nie było żadnego. Ale to właśnie na cmentarzu celowały kamery i
reflektory, prasa... Wszyscy powtarzali te same słowa: Stanisław Zagajewski był wielki, a oni byli jego przyjaciółmi. Pletli jak na obradach sejmu;
w ich ustach nawet prawda wykrzywiała się na kształt kłamstwa. Wszyscy
w jednym momencie chcieli stać się przyjaciółmi człowieka, którego za
życia omijali szerokim łukiem.
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FAREBNÉ ODKAZY V ZVLÁŠTNOM ROKU 2020
Uplynulý rok 2020 bol rovnako aj pre nás v Domove sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya �����������������������������������������
v mnohom náročný. Z dôvodu pandémie koronavírusu sme museli okresať viacero našich tradičných a obľúbených
akcií a aktivít. Na istý čas sme dokonca mali našu ambulantnú formu
aj zatvorenú a fungovali sme v provizórnom režime. Napriek všetkým
obmedzeniam sme sa s klientmi snažili udržiavať kontakt. Vzhľadom na
vysoký počet našich klientov so stredným až ťažkým stupňom mentálneho postihnutia nám veľa priestoru a možností na on-line komunikáciu nezostávalo. Primárne je naša práca orientovaná na osobné, priame
stretnutia a aktivity. Obdobie prvej vlny pandémie sme okrem iného
preklenuli aj vytváraním krátkych osobných či hudobných pozdravov
na sociálnych sieťach, vytvorením on-line čísla časopisu Na kolene.
Tento časopis vychádza v papierovej podobe od roku 2015 a je tvorený��������������������������������������������������������������������
z príspevkov klientov a návrhom
�������������������������������������������
virtuálnej galérie, ktorá by v budúcnosti obsahovala výber z výtvarnej tvorby našich klientov. Projekt
online arteteraputickej galérie je aktuálne v procese tvorby a pomalom
pretavovaní ideí v realitu. Arteterapeutickej tvorbe by som venoval viac
pozornosti, pretože tá tvorí ťažisko našich kreatívnych aj terapeutických
aktivít s klientmi. O samotnom procese tvorby som už na stránkach
tohto časopisu v minulosti písal, preto spomeniem len niekoľko našich
výstupov, výstav a podujatí z ostatného obdobia.
GENIÁLNY AMEDEO 2020
Koronavírus najprv takmer skrížil naše plány v riadnom termíne otvoriť
našu tradičnú výstavu Geniálny Amedeo. Počas niekoľkých týždňov sme
netrpezlivo sledovali obmedzenia vzťahujúce sa na otváracie hodiny podnikov a kaviarní a pri najbližšej možnej príležitosti sme výstavu sprístupnili. Obrazy sme nainštalovali v priestoroch kaviarne Scherz a dúfali, že si
ku nim nájdu cestu umenia zákazníci podniku. Tým, že sa všetko menilo
za pochodu, sme museli byť pripravení aj na improvizáciu a byť flexibilní.
Moja kolegyňa Renáta Frešová, s ktorou výstavy už roky spoločne pripravujeme, na to spomína:
„Prišiel máj, veľmi zvláštne, ticho, pomaly. Ani sme si nestihli všimnúť,
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kedy vymenil apríl. Stále sme riešili zákazy, príkazy a pomaly rozpúšťali napätie súvisiace s korona vírusom. V apríli sme sa na podnet našej riaditeľky
Janky Čajágiovej stretli v záhrade nášho zariadenia a dohodli sme sa na
konečnom riešení. Výstava Geniálny Amedeo bude.
Výtvarné práce na výstavu boli pripravené, zavolali sme teda nášmu priateľovi Martinovi Kamenskému, či môžeme opäť využiť priestor v Kafe
Scherz a pustili sme sa do toho. Myslím, že aj Martin sa úprimne potešil
našej odvahe. Po dvoch mesiacoch uzavretého priestoru kaviarne konečne
prichádza zmena a myslím, že
celkom príjemná. Tým, že život
okolo nás nabral iné, pomalšie tempo, aj inštalácia prebehla
stojato a pokojne. Keďže sa stále
nevedelo, aké opatrenia prinesie
budúcnosť a ako sa bude situácia
vyvíjať, bola otázka otvorenia výstavy neistá.
Nakoniec sa však vernisáž konala. Kultúrny program sa niesol
vo veľmi jemnom duchu citlivého
podania pani Ewy Sipos, ktorá zaspievala krásne balady v komornom sprievode svojho gitaristu.
Zážitok z vystúpenia umocnil
fakt, že pani Sipos je matkou
našej klientky. Programom nás
sprevádzala kolegyňa Monika
Bárdošová spolu s našou pani riaditeľkou. Krátky príhovor sme dali aj my s
Michalom Kralovičom.
Niekoľko krásnych povzbudivých slov však prišlo aj od nášho dlhoročného priateľa, ktorý každoročné vedie aukciu a draženie diel, kunsthis-torika Ľuboslava Mózu.
Tento rok kvôli určitým obmedzeniam aukcia nebola, ale nahradili sme
to zlosovateľnou otázkou. Ako odmena bol výber z troch diel našich klientov. Prvá vyhrala mama nášho klienta J. Procházkom, druhý bol gitaris-
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ta od Ewy Šipoš a ako tretí náš priateľ Ľuboslav Móza. Otvorenie výstavy
bolo komorné, príjemné, priateľské. Vzácnou návštevou bola aj účasť jednej
z dcér pána profesora Karola Matulaya, ktorá nás prišla podporiť ako každý rok aj so svojím manželom. I keď hlavný program vernisáže – aukcia tento rok nebola, rozchádzali sme sa dosť neskoro. Keďže výstava bola
predajná, najväčší záujem bol o obraz Adriálna Slezáka - Korona (až traja
záujemci). Takže už mi zostáva iba zaželať nám, aby budúci rok výstavy
Geniálny Amedeo bol rovnako príjemný ako tento rok, ale už bez náročných
obmedzení.“
Tento rok na našej výstave vystavovali klienti: Lukáš Boskovič, Linda
Bošelová, Roman Burianek, Ján Dírer, Sandra Ebringerová, Michal Fuchs,
Juraj Heriban, Tomáš Hulala, Michal Hvozda, Eva Lachová, Marián Nawalany, Ľubor Pokorný, Šimon Plch, Tomáš Redler, Alena Semaníková, Adrián Slezák, Romana Šišková, Soňa Šoralová, Tittoňová Bibiana.
Tým, že rôznymi nastavenými opatreniami nebola výstava prístupná
širšiemu publiku, ������������������������������������������������������
rozhodli sme sa sprístupniť diela aj formou online galérie, ktorú sme za týmto účelom vytvorili. V����������������������������
priľahlých externých pries������
toroch a záhrade nášho zariadenia kolegyňa Beáta Gvothová vytvorila
krásne fotografie všetkých vystavených diel. Online prehliadku nájdete
na: https://photos.app.goo.gl/NdUmBQvYHHkhSzw89.
Po kliknutí na ikonu komentára v pravom dolnom rohu sa vám zobrazí
meno autora a názov diela. Výstava bola predajná. V prípade záujmu
– vždy v piatok dopoludnia, bolo možné prísť si zakúpiť vybrané dielko.
Bol tam k dispozícii náš človek. Financie využijeme v prospech DSSpKM
na ďalšie tvorivé aktivity s našimi klientmi.
VÝSTAVA „BEZ CUKRU“
Druhou výstavou, ktorú sme zrealizovali, bola prezentácia 30-tich vybraných diel od našich klientov, a to v kancelárskych priestoroch na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý sídli v budove
Administratívneho centrum Reding Tower 2 na 6. poschodí. Primárna
agenda tejto inštitúcie spočíva v preverovaní podnetov týkajúcich sa ľudí
so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Obrazy sme tam inštalovali v polovici októbra. Akcia nebola verejná, ale ak budete mať cestu
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okolo, prípadne priamo na tento úrad, vedzte, že o skrášlenie priestorov
sme sa na istý čas postarali my. Názov výstavy sme zvolili „Bez cukru” a
vnímame ho nie v zmysle akejsi umeleckej diéty, ale ako snahu o neprikrášlené, neprisládzané umenie. Osobitý prejav našich klientov je vedený,
usmernený a snáď aj obohatený o vklad a intervenciu terapeutov. Výsledkom má byť nie pocukrovaný sladký obraz, ale poctivý a citlivý prístup ku
ich tvorbe a plnohodnotný umelecký
zážitok. Výstava sa bude dať zhliadnuť
do polovice decembra 2020.
Prenechám nateraz priestor pre vyjadrenie mojej kolegyni Renáte Frešovej:
„Žijeme v čase, keď sa svet okolo nás
akoby pozastavil. Niektorí sme si začali
uvedomovať veci, ktoré nám predtým
prechádzali medzi prstami. Zmeny sa
výrazne dotkli aj kultúry, zrušili sa
koncerty, divadlá, kiná, zavreli sa športoviská.
Napriek obmedzeniam sa nám však
podarilo zrealizovať plánovanú výstavu prác našich klientov v priestoroch,
ktoré nám boli ponúknuté pani JUDr.
Zuzanou Stavrovskou.
Moderné priestory v zrenovovanej
budove bývalej Kozmetiky v Malých
Krasňanoch budú až do konca decembra zaplnené prácami našich klientov.
Výstava pod názvom Bez cukru voľne nadväzuje na našu tradičnú výstavu Geniálny Amedeo. Názov výstavy odkazuje na motív, že aj veci, ktoré sú
jednoduché, vo svojej podstate až surové, bez príkras, „bez cukru“, môžu
byť chutné a ľahko stráviteľné.
Na záver iba malé zhrnutie: výstava je predajná. Každý vystavený objekt,
práca je predajná v jednotnej sume 50 Eur. Súčasťou výstavy sú aj vtáčie
búdky respektíve ich predné časti a kúpou výrobku alebo obrazu podporíte

216

ART BRUT BRNO 2020

dobrú vec. Sumu za odkúpené artefakty použijeme na nákup výtvarných
pomôcok pre výtvarný ateliér a drevársku dielňu.“
Rovnako sme sa zapojili aj do celoslovenskej súťaže, reflexia opäť z pera
Renáty Frešovej:
VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP 2020
„Ako po minulé roky aj túto jeseň sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže Výtvarný salón 2020, ktorý mal hosťovať v Bratislave. Tohtoročná téma „Miesto, ktoré ti chcem ukázať“ nám naozaj sadla a z piatich prác, ktoré sme na
základe obmedzenia mohli poslať,
sme získali až štyri ocenenia:
Adrián Slezák - cena v kategórii
kresba za obrázok Trh
Šimon Plch - cena maľba za výtvarnú prácu Letná obloha
Marian Nawalany - cena maľba za
výtvarnú prácu Pozvánka na koncert
Eva Lachová - čestné uznanie za
prácu Mici
Dielko Mariana Nawalanyho Pozvánka na koncert bola použitá aj na
tohto ročný hlavný plagát.
Nedá mi však nespomenúť udelenie
ďalších dvoch ocenení pre Občianske
združenie ČMELÍK. Klientka nášho
zariadenia Zuzana Žákovicová za
prácu Stratil sa pes Boni získala hlavnú cenu GRAND PRIX a Tomáš Redler za Slnečnice zase čestné uznanie.
Na záver už iba treba podotknúť, že sme tento rok boli napriek sťaženým
podmienkam veľmi úspešní. Je to naozaj skvelý pocit. A výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme.“
A ja vám záverom ponúkam krátky rozhovor s našou klientkou Zuzkou,
víťazkou ceny GRAND PRIX Výtvarného salónu 2020:
Ahoj Zuzka, na začiatok sa prosím krátko predstav.
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Ja sa volám Zuzka Žákovicová
a mám... hmmm...??? rokov.
Ako si sa dostala ku kresleniu
v ateliéri v Centre rodiny?
Ocino zavolal Renáte Frešovej , či
môžem chodiť na kreslenie.
Ako dlho tam už chodievaš a v ktoré dni?
Chodievam tam vždy v utorok, sprevádza ma tam Renáta.
Ako to tam prebieha?
Výtvarné potreby sú tam prichystané,
Renáta mi zadá tému a ja kreslím...
S farbičkami, s voskovkami, ale aj so
štetcom a farbami...
Čo si kreslila naposledy?
Už ani neviem, čo som kreslila naposledy...kreslím aj podľa predlohy, aj
Zuzka Žákovicová v ateliéri
sama z hlavy...
Ako to bolo s kresbou, ktorú si nakreslila na súťaž Výtvarný salón a vyhrala si GRAND PRIX?
Víťaznú kresbu mi pomohla predkresliť Renáta, ja som to vyfarbila, použili sme na to ako predlohu obrázok z knižky, názov neviem...
Bola si sa pozrieť na výstave obrazov v Dvorane ministerstva kultúry?
Nebola som na výstave.
Ako dlho bývaš v ateliéri v utorky?
V ateliéri bývam do 17:00. Odtiaľ ma oco odvezie autom do bývania.
Chcela by si na záver ešte niečo dodať?
Tss, už nič...
Zuzka, ďakujem za rozhovor.
Zakončím to už asi len prianím pre nás všetkých: napriek dlhotrvajúcej
neutešenej situácii veríme, že týchto niekoľko farebných odkazov, odzrkadľuje nádej na svetlejšiu budúcnosť.
Mgr. Michal Kralovič a Renata Frešová, 2020
arteterapeuti v Domove sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya Bratislava
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A. Slezák - Korona,
foto Beáta Gvothová
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L. Bošelová, T. Redler, M. Kralovič – Hríbiky (Výherný obraz)
foto Beáta Gvothová

Maroš Nawalany – Veselé zajace,
foto Beáta Gvothová

Adrian Slezák,
foto Beáta Gvothová

V Kafe Scherz, zľava Ivana Kubincová vedúca
úseku diagnostiky a autizmu, Jana Čajágiová,
riaditeľka DSSpKM a speváčka Ewa Šipoš.
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ART EDUCATION ONLINE: EMBRACING BEAUTY
IN THE MUNDANE
The following study is presenting and reflecting upon distance art education
programme strategy focused on stay-at-home activities for children and
families designed by the Art Education Department of the Moravian Gallery
in Brno. The activities inspired by the Gallery´s art collections introduced
various art works with emphasis on the personal experience and creative
process instead of the result as an artistic object. The aim of the activities was
to reinforce collaboration and connection within families and to stimulate
creative thinking in the context of the everyday objects and situations.
INTRODUCTION
In the past twenty years the role of the gallery educator as the key
mediator between gallery and its visitors has gradually been established
in the Czech environment. Gallery education has shifted from being
perceived as an above-standard service to one of the main focuses of
galleries and museums. The educators in The Moravian Gallery in Brno
are being consulted when there is an exhibition project being prepared in
the institution and are able to operate with an autonomous budget when
creating education programmes for public.
A new challenge has arrived with the coronavirus pandemic. In March
2020 The Moravian Gallery in Brno, together with other cultural institutions,
is closed for public by the coronavirus related measures adopted by Czech
Ministry of Culture. New exhibition projects were paused and postponed
and visiting current exhibitions wasn’t possible anymore. The only way for
the gallery and the public to connect is through the online environment
with specially designed content and activities inviting and encouraging
collaboration.
Distance art mediation wasn’t something that was a common part of the
Art Education Department´s focus until now. Due to its requirements
on technology and advanced digital skills, it was certainly a challenge for
us, but a welcomed one, making us research more channels for gallery
education. This study will therefore discuss and reflect on the chosen
strategy and it will introduce examples of the designed programmes.
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MORAVIAN GALLERY IN BRNO
The Moravian Gallery in Brno is an institution that collects and cares for
objects of artistic and cultural values. Including fine arts, ie. painting,
drawing, graphics and sculpture from the earliest period to the present,
as well as photography, applied art, graphic design and architecture.
It presents permanent and temporary exhibitions and programmes related
to art and culture. Established by the Ministry of Culture, it is the second largest art museum in the Czech Republic after The National Gallery in Prague.
The art collections are distributed among several buildings. The Governor‘s
Palace, which is one of the most remarkable Baroque buildings in the city of
Brno, houses a collection with the oldest art. Since 2019, the Governor‘s Palace presents a new permanent exhibition called Brno the suburbs of Vienna,
displays applied arts and fine arts from the 19th century. Exhibitions covering other artistic periods from Baroque to Gothic are being prepared. The
ground floor of the building is being used for large-scale short-term exhibitions. In the Pražák Palace there is a permanent exhibition Art is here which
is divided into two parts – new art and modern art. Temporary exhibitions
are curated here as well. The Museum of Applied Arts, which is currently undergoing extensive reconstruction, will present a new permanent exhibition
in 2021 focused on the origin and development of Czech and Slovak design.
The complex of the three buildings located in close proximity to each other in
the city centre is complemented by Jurkovič’s villa. The villa presents the life
and work of its architect Dušan Jurkovič and hosts short-term interventions
and exhibitions of contemporary artists. The last building managed by Moravian gallery is the Museum of Josef Hoffmann located in Brtnice near Jihlava.
Since 2011, The Centre for New Museum Presentation Strategies operates as a part of the Gallery. It mainly examines ways of exhibiting works
of art and visual culture in a museum context. The aim of its activities is to
create methodologies, and act as a counselling centre for researchers and
museum institutions throughout the Czech Republic.
ART EDUCATION DEPARTMENT
The goal of the Gallery is to be a meeting place that offers the opportunity
to spend quality free time and support the emergence and strengthening
of local relationships and community.
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The Art Education Department has long offered a number of programmes
designed for various groups, from school groups to individual visitors of all
ages. Educational programmes for schools are designed to be able to meet
interdisciplinary links and to be able to support creative activities, which can
be used in further teaching. Educational programmes are divided into four
categories: programmes for kindergartens, programmes for the first and the
second stage of elementary school and programmes for high schools.
The department also provides art workshops for various age groups
of children. These are Saturday Studios, Colourful Morning, Family
Afternoon and Nutrition. During the school holidays, weekly suburban
camps for children are held. The basis of these workshops is encouraging
creative activity of children in direct connection with exhibitions and
collections of the gallery. The Art Education Department also prepares
children vernissage with each exhibition opening, conducts programmes
in collaboration with Artothek of the Moravian Gallery in Brno1 for both
children and adults, organizes art history courses, workshops for seniors
and for visitors with disabilities, painting courses, social events, various
art and music related presentations, excursions and other such events.
In coordination with the Production and Marketing Department, the Art
Education Department publishes brochures offering education programmes
for all exhibitions and promotes accompanying programmes on the internet
via the web and social networks like Instagram and YouTube and especially
on the Facebook pages Moravian Gallery for Children and Moravian Gallery.
At the Gallery, there are currently six people working in the Art
Education Department - the head of the department Kateřina Minaříková,
the coordinator of the accompanying programmes Anna Šimková,
production manager Iveta Valášková and the art educators Michaela
Gerichová, Romana Cásková and Dominika Halvová.
ACTIVATING CREATIVITY
It goes almost without saying that nowadays the content consumers
are oversaturated with images and other various types of visual and
1 The Artothek of the Moravian Gallery in Brno is a non-profit public art lending
library. It was established in 2017 at the impetus of the Centre of New Strategies of
Museum Presentation. See https://artoteka.moravska-galerie.cz/pages/artoteka
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information content. It is important to note that the audience of today is
different to the one of the past, mainly due to influence of online media
and new possibilities of participation in developing the content offered.
What’s more, contemporary perception of the world defies the idea of
the one universal truth. Hence, in our gallery education concepts we
strive to blend the art and the everyday life, giving due importance to
the observer’s voice and his personal experience. The gallery education is
thus based on activities that initiate a dialogue aimed at ascertaining the
value of the art works.
We followed the same approach in developing activities and content
for online environment – creating a content that involves the audience.
Instead of focusing on skill-based assignments, we’ve looked for ways to
encourage creativity and engagement using basic household materials
and we´ve worked with phenomenons observable in the nature.
Not using the official fine art materials had its natural rationale in
increased difficulty of obtaining artistic materials in times when most of
the shops were closed but most of all, we tried to show that the creative
process can be in motion (and the art can be created) irrespective of
the external environment. Anything can become material for art. It also
pushed us to use recycling and re-use the available materials, stressing the
environmental aspect of production.
In the designed activities we therefore strived for initiating an action that
might or might not result in a work of art, aiming to push the boundaries
of creativity. Due to the above mentioned they do not respond to a specific
exhibition project of the gallery.
What we aimed to reflect is that while the whole family spends the time
at home together, as art educators we have the opportunity to suggest
activities in a way that would enable and support meaningful ways
to spend time together as the obvious benefit of art is that aside from
learning about ones‘ self, it helps us examine our place in a community
or a group; possibly binding us together. As stated above, the inseparable
part of art is interaction and communication. At the same time, thinking
about doing more together might be stressful while we are kept together
in the limited space of our homes, but making these connections part of
the rhythm of the day can be very helpful. That’s why we also aimed to
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establish regularity within our content production, reserving specific type
of content to specific days.
The goal of our programmes was thus to activate creativity using easily
accessible materials, via activities that motivate the audience not by their
utility outputs, but by a quality of the experience itself. In doing so, our
activities establish a certain challenge whose difficulty must be adjusted
to the audience’s abilities to triumph it. Too demanding the challenge, it
can become a source of anxiety and frustration. Too easy on our abilities,
it is liable to become boring. An ideal activity is the one that incorporates
a real challenge that tests the abilities of its participants, but where the
difficulty of the task is proportionate and the chances of achieving success
are within the realm of possibilities.
THE AUDIENCE
In mid-term concept of development, the Gallery set as its main goal for
the period 2019–2023 to improve services to visitors by emphasizing
the popularization and mediation of art to the general public. During the
preparation of the project of online educational content, the Art Education
Department aimed primarily at parents with children, whether they are
regular visitors to the gallery or they live in different parts of the country.
As mentioned above, the premise of activities is not knowledge of gallery
exhibitions, or literacy in arts per se, but rather one’s own curiosity and desire
to create. By formulating instructions and visually documenting the activities,
we tried to support the willingness of children to actively participate.
DESIGNED PROGRAMMES: PRACTICAL EXAMPLES
As a premise for our long-distance educational activities for children, we
have decided to work with art works from the Gallery collections that are
available online.2 For this purpose we decided to stick with the programmes
names we use for workshops for children on-site, as those are established
and well-known labels to our audience. Online educational programmes
for schools that were closed and had their ordinary curriculum exchanged
for a conceptual long-distance education, were not developed by the
2 The online collection entails over 220 thousand art works.
See: sbirky.moravska-galerie.cz.
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Department. The created educational content was then published under
a #moravskagaleriedoma hashtag on the web, on Facebook, Instagram
and the YouTube channel of the Gallery.
The designed activities should meet the following characteristics
(requirements): work with universally available means including natural
resources, engaging participant´s creative thinking, the manual dexterity
is individually scalable, and the activity encourages connection within
families or communities. New activities for children were published
online three to four times a week. One lecturer was always responsible for
one activity per week testing the activity on herself first and consulting
with the others in the team.
The following section introduces for each programme its on-site
programme target group, on-site and online frequency, online platform
it was distributed with and its original accompanying text that followed
its publication. The examples of the activities were selected to represent
different sides of our focus.
Colourful Morning (Barevné dopoledne)
Target group: parents and children 2 – 6 of age
On-site frequency: each Thursday
Online frequency: each Thursday
Online platform: Facebook, activities being published within event
Barevné dopoledne on Facebook page Moravská galerie dětem
The activity is presented in the form of a written instruction accompanied
by helpful photo-illustrations of the activity. It builds on a specific work accessible from the online collections of the Moravian Gallery in Brno.
Stone Ceremony, Home Ceremony (Kamenný rituál, domácí rituál)
Inspired by: Stone Ceremony 1971, happening, Milan Knížák
Focus: community, self-awareness
Tools: household items
Introduction: “The work of artist, musician and performer Milan Knížák
is exhibited in the permanent exhibition ART IS HERE. However, you
can also view his work in our online collections. Milan Knížák organized
a number of events in which he tried to connect art and everyday life. Some
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of them took place in the form of a ceremony. In 1971, for example, he
organized a stone ceremony, which consisted of forming circles of stones
in an abandoned quarry. The circle around each participant was a magical
protection and a place to observe oneself, as well as a footprint that one
leaves in place. You too can create your own little ritual with your children,
for example on a walk in the woods or at home in the living room. Choose
items that are important to you for some reason (favourite toys, books,
stones ...) and make a circle around them. Involve the whole family and
watch what the circles of others are arranged from, how big they are or where
they are. You can show us a photo record of the ritual in the comments, and
be sure to take a look at what our educators surround themselves with.“

Nature, the Artist (Příroda, umělec)
Inspired by: The hens are painting I pet the dog 1999, happening, Marian Palla
Focus: nature, associations
Tools: canvas, nature
Introduction: “When Marian Palla placed a canvas for a work of art
in his backyard, he had no idea that his hens had anything to say about
it. With their feet covered with mud, they trampled the canvas, creating
a distinctive work of art. Marian Palla is an artist who constantly works
in the context of conceptual art. It examines everyday reality and
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randomness of the natural or urban environment in which we live. Now
we too will address nature and invite it to the creative process. All we
need for this is a piece of natural canvas (ideally linen or cotton). Take
the canvas out with you and place it in the woods or meadows so that you
remember where you left it. You can throw leaves, plants, the surrounding
soil on the canvas and finally sprinkle it with water if there is no rain
going to happen. The painting is done within a week. You can complete
the painting created by nature yourself at home.“

One-eyed Portrait (Jednooký portrét)
Inspired by: Reduced Portrait 1978, photography, Dalibor Chatrný
Focus: new media, digital tools
Tools: mobile app, desktop webcam app or a graphic programme
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Introduction: “Painter, graphic artist and tireless experimenter – this
all was Dalibor Chatrný. In 1978, he made a series of one-eyed photography portraits of famous Brno personalities. He researched how far one
could go in editing photographs, so that it was still possible to know who
was captured in the photograph. Why no to try this ourselves? It’s simple.
Take a portrait on your mobile phone and crop it so that you have a photo
with only the right half of your face. Then paste this edited photo into any
collage application. In this application, select a composition so that two
identical photos of the halves of the face are next to each other, and then
mirror the left photo. Done! Our lecturers also decided to experiment
a bit, following the example of Dalibor Chatrný. Which one of us will you
recognize?“

Saturday Studio (Sobotní ateliér) Target group: children 5 – 12 of age
On-site frequency: twice a month on Saturday
Online frequency: every Saturday
Online platform: YouTube, activities presented via Facebook
Video-instructions with subtitles. It builds on an artwork accessible
from the online collections of the Moravian Gallery in Brno.
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Tea Board (Čajová tabule)
Inspired by: Board, registering blue, blue-violet, red-violet and brown-red
1967, painting, Jan Kotík
Focus: household items, abstract art
Tools: tea bags, paper, scissors
YouTube: Sobotní ateliéry // Čajová tabule
Introduction: “On White Saturday, we should clean up our homes and
get rid of the things unused so we can start the following day afresh. So
how about helping our parents and consuming supplies of old teas? Not
only are they delicious, but you can also paint with them! We will be
inspired by the painting Board, registering blue, blue-violet, red-violet and
brown-red by the painter Jan Kotík, a member of Group 42, whose work
from the 1960s was characterized by spontaneous and rapid application
of colours to the painting, which were allowed to flow freely. You can view
the work on the online collections of the Moravian Gallery or get inspired
by the video below. The Art Education Department of the Moravian
Gallery wishes you all Happy Easter!“

Sensing Arts (Mysli smysly)
Inspired by: No specific artwork. In a series of activities, every chapter
covers a specific sense and the possibilities of using it to discover and enter art. The activity consists of a specially designed game.
Focus: art as an experience, senses, gameplay
Tools: variable
YouTube: Sobotní ateliéry // Mysli smysly: chuť
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Introduction: “Although we cannot literally feel or hear objects and
scenes in paintings, artists often encourage us to use different senses
when examining works of art - they encourage us to imagine the textures,
smells and even tastes of what is depicted. Using colours, structures and
shapes. For example, did you know that colours affect how we perceive
tastes and vice versa? In this series, we will try to enter the works of art
and gradually experience them with all our senses.“

And why? A Book Club (A proč? Book Club)
Target group: parents and children 2 – 7 of age
On-site frequency: twice a month on Wednesday
Online frequency: twice a month on Wednesday
Online platform: YouTube, activities published on Moravská galerie
v Brně YouTube channel and Facebook page Moravská galerie dětem
Reading group for parents and children with a follow-up art workshop.
It focuses on foreign language art books for children, which are also available for loan at the library of The Moravian Gallery in Brno. This program
is provided by an external lecturer.
How to Catch a Star
Inspired by: How to Catch a Star by Oliver Jeffers
Focus: foreign language
Tools: paper, colours, tinfoil
Youtube: A proč? Book Club // How to catch a star by Oliver Jeffers
Introduction: “Once there was a boy, and that boy loved stars very
much. So much so that he decided to catch one of his very own. But how?
A really adorable book with a great message: reach for your biggest dreams
and never give up!“

REFLECTION AND FURTHER STEPS
An inseparable part of our programmes were the artworks in the Gallery
collections that inspired us in creating our educational content. Both the
children and the adult audience – their parents – have thus smoothly
familiarised themselves with key pieces of art from the collections and with
their authors. Online collections were an immense help in this education.
As soon as an artwork is introduced to the online environment, the
possibilities of its presentation skyrocket, which is liable to raise some
“questions“, especially regarding its reproduction. It is necessary to note
that the shown is not the end-goal; instead it serves, ideally, as a means
to finding a possible path to the source of ones’ own creativity. The art
motivates us towards our own creative artistic expression. From here we
then can aim to acquire and develop a specific set of skills, in order to be
able to express ourselves on a way towards our own personal goal.
A part of these skills is the ability to use new technologies. As far as
the demands we placed on the targeted age group are concerned, we
worked with basic menial skills and ordinary level of knowledge of digital
technologies. In particular, the importance of digital technologies in the
educational process cannot be ignored. They are useful tools for raising
and further supporting an active audience. The differences between
ordinary education and interest-driven education are principal: Three
diﬀerences are especially important. The first is that interest-driven
art-making and performance, especially creations that employ digital
technologies and refer heavily to popular media, are inherently interdisciplinary, that is, they use more than one art form. The second is that
young people produce self-directed arts projects solely because they want
to; they are motivated not by what outsiders think or want, but by the
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young person’s own pride in the work and curiosity or passion for the
medium. (...) Third, interest driven art-making is fuelled to a large degree
by the surge in new technologies, which have radically transformed the
ability to collaborate, share and publish work, aﬀecting the modes, genres,
and ways of art-making today (Peppler, 2013).
The situation might create pressure on educators to learn more advanced
skills in digital technologies. As we needed to respond to the new situation
as soon as possible, already working in home-office regime, we needed to
adapt quickly and learn how to employ and work with a limited amount
of available tools that help us prepare online content and find ways to
compensate possible lack of experience.
Most individuals, be it the audience or the educator, are defined by various
set of interest and capabilities. More diverse intersectional cooperation
(science, technology, drama etc.) and institutional cooperation may prove
beneficial when it comes to addressing and working with audience online.
With the times to come, collaborations are likely to become more necessary
than ever, even if it’s hard for them to garner direct attention and funding.
A great advantage of online environment is its independence on physical
space. A space for educational programmes in the Gallery has its limits
that, however, don’t apply online. The locations or space are no longer
an issue and at the same time online everybody has a front row seat. It is
cheaper as well.
Online we were able to reach out to a larger number and variety of
people at the same time than we’ve ever been able to on-site. More online
activity is also a natural consequence of kids spending their days at home.
With the Art Education Department publishing more new content than
ever before, the views of the Gallery media skyrocketed. According to
google analytics data, a Facebook post reach increased by 484 percent and
an interest in the posts increased by 120 percent. A number of views on
videos rose by a hardly-believable 9160 percent.
Who are the people this increase represents? We don’t know for sure as
the feedback, designed in a way of documenting ones’ own work on the
motives of our educational content was small, even though a call to share
was a part of every activity. What we take from this situation is the need
to try to create more paths for participation.
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CONCLUSION
The study dealt with stay-at-home activities for children and families
designed by the Art Education Department of the Moravian Gallery in
Brno. The activities were inspired by the Gallery´s art collections. We
strived to develop such online content that would actively involve the
audience. Instead of focusing on skill-based assignments, we’ve looked
for ways to encourage creativity and engagement using basic household
materials or nature resources. What we aimed for was to inspire creative
thinking in the context of the everyday objects and situations. The study
introduced the specific examples of the activities higlighting different
sides of the online education programme strategy. While the online
engagement with our audience grew rapidly, our task for the future is
to explore more options of online communication with the interested
groups preferably using more of advanced digital tools to further enhance
interest-driven learning.
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PREČO SOM NEVYUČOVAL ONLINE

PROČ UČÍM V DOBĚ COVIDU

Online predznamenáva budúcnosť. Na priamke(?) vývoja prijateľné zdôvodnenie. Šetrí čas, ponúka rýchle riešenia, kontakty a odovzdávanie
informácií. Všetko v prospech nových technológií. Všetko a všade? No
vyučovať výtvarné disciplíny online má svoje obmedzenia. Pri dodržaní
všetkých náležitých postupov (technických), chýba bezprostredný živý
kontakt. Kresliť, maľovať, modelovať, čokoľvek vytvárať, je o vzájomnej,
živej komunikácii. Nie vždy, za každých okolností je zadaná téma hneď
pochopená. Otvára sa priestor na otázky a odpovede. Živé, bezprostredné
reakcie, ktoré danú tému ohmatávajú, podnecujú k riešeniu. Učiteľ, žiak,
celá skupina komunikujú, navzájom hľadajú svoju víziu, svoju možnosť
tému realizovať. Hľadanie je prepojené vzájomnou blízkosťou a pravdivosťou konkrétneho času. Neoddeľuje nás sklenená bariéra anonymnej
obrazovky. Síce sa vidíme, počujeme, ale všetko riadi stroj. Obraz kmitá,
stráca sa, zvuk tiež, celý proces je narušený. Ako ďalej? Treba počkať, pokúsiť sa znovu o nový kontakt. Otázky dôležité pre samotnú prácu nie sú
vždy totožné s momentálnou odpoveďou. Variabilnosť riešení sa redukuje na možné riešenie v danom okamihu. Výsledok? Téma je spracovaná
povrchne, povinnostne, bez vnútorného zapojenia. Celý proces výtvarnej
výučby z doterajších skúseností a znalostí v online vyučovaní neobsahuje
túto dejinnú vedomosť. Je to len prispôsobenie známeho na nový, technológiami daný spôsob vyučovania. Ako s týmto fenoménom narábať a ďalej postupovať zostáva otvorenou otázkou. Môžeme v online vyučovaní
stopovať perspektívu možného vývoja? Konkrétne výtvarného? Je možná
úvaha o postupnom redukovaní ceruziek, pasteliek, vodových farieb, farebných papierov a lepidiel, atď., atď. v prospech chladných obrazoviek,
v prehustených, priestorovo nie vždy vhodných domácnostiach? Táto futuristická perspektíva je predvidateľná, aj možná. Z pohľadu vyučovania
online Zem-Mars dokonca nevyhnutná. Ale, kým zriadenie ZUŠ-iek na
Marse nie je na programe dňa, obhajujem pôvodný, klasický spôsob vyučovania. Treba len dúfať a veriť, že aj korona to pochopí a nebude sa
spoliehať na online vyučovanie výtvarného odboru. A dúfam, že aj my
ostatní to pochopíme a ešte nejaký čas...
akad. mal. Dušan Nágel, 29. august 2020

Lépe by vše formuloval můj manžel, lékař: „Protože je to mé povolání.“ Dnes by se dalo říci poslání. Podobně to vidím i já – jsem učitelka
na střední grafické škole již třicet let. Výuku studentů doplňuji tvorbou
s malými dětmi, také vlastní tvorbou a v posledních letech též tvorbou
s handicapovanými a tvořivými lidmi.
Možná názor, že tvoření a kreativitu není možné předávat on-line, jak
tvrdí mnozí, je pravdivý, ale já se o to snažím dnes všemi dostupnými
prostředky. I v této velmi omezené době je možné tvořit a předávat
poznatky ostatním. Vše, co je dostupné, různě kombinuji a snažím se
stejným způsobem působit i na studenty. Ke každé skupině přistupuji
trochu jinak. Nechci zde vypisovat konkrétní příklady a postupy výuky, to je jiná spíše metodická kapitola. Je však zajímavé, že se při tom
sama učím a objevuji stále nové možnosti, které bych při klasické výuce
neobjevila a ani bych se možná nesnažila objevit. Každý člověk má časem svůj zaběhnutý stereotyp, který jen občas posune dál a to většinou
pod vlivem okolí. Nyní jsou vlivy tak silné, že mě a věřím, že i většinu
jiných učitelů přímo nutí ke změnám ve výuce. Okolí je k tomu přímo
vybízí! Jsme již dvacet let v dalším století a elektronizace a digitalizace našeho prostředí se šíří neuvěřitelně rychle a zasahuje čím dál více
i do našeho soukromí. Jsem grafik a digitalizace mě ovlivňuje již více
než deset let. Z ruční řemeslné grafiky jsem přešla částečně k tvorbě
digitální. Myslím si, že mě to moc neomezuje, je to jen jiný pracovní prostředek. Samozřejmě, že z citlivého uměleckého pohledu nejde
hlavně u grafiky srovnávat ruční tisk, který stále preferuji a mám ho
moc ráda, s digitálním tiskem, i kdyby šlo v obou případech o originál.
A to je ten hlavní rozdíl i problém – jak tvořit ? Ručně řemeslně a předávat si zkušenosti osobně nebo neosobně on-line? Každý může mít
svůj úhel pohledu. Jde však jen o poslední část v tvůrčím procesu, techniku, kterou svou myšlenku vyjadřujeme. Důležité je tvořit a komunikovat tímto způsobem, předávat dál své myšlenky, názory i zkušenosti
mezi sebou i beze slov. To je nejdůležitější, za jakýchkoliv podmínek
a třeba i v nejhorším omezení, které jsme již naštěstí 75 let nezažili
a doufám, že snad již nezažijeme.
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Ještě k tvorbě a grafice na závěr. Tisknout se dá vším a na vše, takto
formulovala grafiku jedna grafička, jejíž jméno se mi někde schovalo.
Připojuji, že tvořit se dá kdekoliv a s jakýmikoliv prostředky a jakýmkoliv způsobem, který nám současná doba umožňuje. Hlavně vše předávat mladým lidem i dětem, které jsou tomu přístupné, ale najít cestu
i k těm, kteří jsou zatím umění a tvorbě nepřístupní. K napsání tohoto
textu mě částečně přiměla nedávná zpráva s odkazem, který přeposílám dál:
FW: Izraelský profesor – proč se virus tak rychle šíří:
https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/dr-cowan-gkoronavirus/af5a8a49ea50dce463fd57a0d8829eb8a4d80ed1/stream
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PONOŘENÍ DO VLASTNÍCH MIKROSVĚTŮ
Tak bych vyjádřila, jak cítím a prožívám toto covidové období a myslím,
že nás to tak vnímá víc. U mne to začalo velmi reálnou potřebou nákupu a tedy prvním nuceným nákupem v e-shopu, kde jsem si koupila
mezikroužky, abych se mohla pustit do focení světa, který mne vždy fascinoval – mikrokosmos přírody. Vzdálené tajemné světy a planety lišejníků, mechů a hub, pohádkové místnosti uvnitř květů s jejich hmyzími
obyvateli, žijícími v luxusu saténových prostěradel a brokátových tapet

Lenka Tichá, 2021
výtvarný umělec a pedagog

Lenka Tichá

237

Pavla Dvorská

238

ART BRUT BRNO 2020

ART BRUT BRNO 2020

okvětních lístků tulipánů, pivoněk a irisů. Ledové poklady tříštících se
zrcadel a šperky ve zmrzlých krůpějích řeky. Rok covidu jsem tedy prožila zaznamenáváním proměny těchto světů. Je to pro mne roční záznam
do deníku věnovaného mikrokosmu, od jara do jara. Čekání na jaro je
letos pro všechny ještě intenzivnější. Očekáváme od něj nejen záři barev,
vůni země a vody, ale všichni také důvěřujeme ještě víc jeho síle, kterou
doufáme nějak probudit i všichni v sobě.
Uzavření, meditace sledování bludných stínů putujících po stěnách
místnosti, pocit bezčasí či času měřeného těmito slunečními hodinami
ze stínů listí palem na okně, křížících se se stíny žaluzií a dotvářejících
mou kresbu ležící na stole. Shodou okolností právě s manželem pracujeme na ilustracích hmyzu, takže mám možnost ve světě jiných měřítek
a úhlů pohledu zůstávat ještě déle a oko fotoaparátu vyměnit za oko vlastní
a ztratit se mezi mrakodrapy trav, vířením linií lián. Čas se nezastavil, ale
má jinou strukturu a chod, běží spolu se zástupci mravenců rodu Atta
a přináší a odnáší kousky listů a květů do zásoby. Pozorujeme svět přes
optiku vodní hladiny, spolu s vírníky máme čtyři oči a vidíme jak svět nad
hladinou, tak i pod ní. Svět hmyzu je fascinují. Kolik brouků a mravenců
uběhne, než se vše vrátí tam, kde to bylo? Vrátí se? Bude naše vnímání
jiné?
Slunce už nevrhá stíny na mou kresbu, svítí stolní lampa. Za oknem se
prohlubují odstíny modré promíšené se světly města a rozsvěcují se okna
ostatních mikrosvětů v okolí našeho bytu. A světla obrazovek nás propojují v nekonečné síti, jsme zahlceni a pohlceni obrazy a zvuky, promítají se
nám do snů, i když nechceme, pokud spát vůbec můžeme.
Je to také čas rekapitulace a retrospektivy, prohlížíme fotky z dětství,
čteme knihy dávno přečtené, vracíme se a znovu objevujeme země, které
nemáme možnost v této době navštívit reálně a pomalu spolu s nadějí
a sílou jara tušíme náznaky cest nových a jsme rádi, že naše vnitřní světy
a cesty v mysli či zachycené v různých médiích nám zůstanou navždy
spolu s objevnými cestami do mikrosvětů. Brzy začne rašit vinná réva
a s ní i příslib přípitků a setkání s přáteli.
MgA. Pavla Dvorská, 2021
výtvarný umělec a pedagog

Pavla Dvorská
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ČESKOSLOVENSKÁ BIBLIOGRAFIE INSITNÍHO UMĚNÍ
A ART BRUT
Jedná se o neúplný chronologicky řazený seznam literatury obsahově se vztahující
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