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Společnost Kunštát PRO FUTURO o.p.s.působí v Rudce u Kunštátu na Moravě, kde má
vybudované zázemí v podobě penzionu a rozlehlého parku TGM u Jeskyně Blanických rytířů.
Cílem této společnosti je snaha o zkvalitnění života lidi se zdravotním a postižením, jejich
snazší integraci do společnosti, překonávání bariér a důsledků postižení. Cílovými skupinami
jsou lidé s mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, ale i příbuzní postižených, lektoři
pracující s cílovou skupinou handicapovaných, atd. Organizace poskytuje své služby na tzv.
komunitním přístupu, kdy se s klienty dlouhodobě kontinuálně pracuje a cíleně jsou
rozvíjeny jejich schopnosti a dovednosti. Kunštát PRO FUTURO o.p.s. organizuje také různá
setkání a vzdělávací programy se snahou zvýšit sebevědomí, rozšířit znalosti a obohatit život
postižených.

V roce 2015 Kunštát PRO FUTURO o.p.s. a ateliér Kreat uskutečnili následující aktivity:
15. 1. 2015
Uspořádali jsme benefiční koncert skupiny Kaderus Blues se konal v Divadle Husa na
provázku (Sklepní scéna). Koncert byl benefiční ve prospěch atelieru KreAt. Součástí akce
byla také dražba vybraných prací umělců z KreAtu. Diváci si rovněž mohli
prohlédnout výstavu v galerii Katakomby. Ta byla oproti původnímu programu prodloužena
do konce měsíce.
4. 12. 2014 - 15. 1. 2015
Další společnou výstavu umělců z atelieru KreAt pod názvem 2x ART BRUT a spřátelených
bratislavských kolegů mohli zájemci o art brut navštívit v Brně v galerii Katakomby v Centru
experimentálního divadla (suterénní prostory v budově Divadla Husa na provázku, Zelný trh
9). Výstava byla prodejní. Zahájení proběhlo 4. 12. 2014 a trvání bylo původně plánováno do
15. 1. 2014. Následně bylo prodlouženo do 30. ledna 2015.
8. 4. 2015
Organizátoři ateliéru kreat vyjeli do Olomouce na ART BRUT film Olomouc, kde participovali
na přípravách projekce několika krátkých filmů o art brut. Podobné akce pořádají v Brně a se
slovenskými kolegy také v Bratislavě.
23. 4. 2015
Ve spolupráci s kinem Art Brno jsme připravili projekci polských filmů o ART BRUT.
Celkem jsme promítli šest polských krátkometrážních filmů o umělcích žánru art brut. Na
akci spolupracovali také olomoučtí kolegové z filmové přehlídky Art brut film Olomouc.
Filmy uvedl Pavel Konečný.
Více zde: http://kinoart.cz/filmy/polsky-art-brut/
5. - 7. 5. 2015
Spolupodíleli jsme se na již 3. ročníku filmového festivalu ART BRUT film Brno. První den se
soustředil na snímky francouzského režiséra Philippa Lespinasse, druhý den se věnoval i
polskému art brutu, tedy filmům, které mohli někteří diváci shlédnout minulý měsíc. Do
třetího dne přehlídky se soustředily ostatní dokumenty a nesl název Poutníci fantazií.
Více zde: http://kinoart.cz/festivaly/art-brut/
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14. 6. - 14. 7. 2015
Prodejní výstava ateliéru Kreat v Kamenné čtvrti v Brně, která navazuje na loňskou
úspěšnou akci. Kurátorem výstavy byl Aleš Hlávka. Na vernisáži zazněla také dvojí hudební
produkce. Na cimbál zahrál Libor Šmatelka, a kytarovou hudbu přidal duo DaR.
25. 6. - 10. 9. 2015
Umělci čistého srdce je název v pořadí již 3. mezinárodní výstavy, kterou jsme realizovali ve
spolupráci se Slovenskou národní galerií v prostorách České spořitelny na Jánské 6, Brno. Díla
na výstavu zapůjčila ze svých sbírek Slovenská národní galerie, která čítá řadu děl evropských
malířů art brut, převážně z období 20. století. Součástí výstavy byla také beseda s kurátory
výstavy Katarínou Čiernou a Vladimírek Kordošem ze Slovenské národní galerie.
14. 7. – 18. 7. 2015
Ateliér Kreat se organizačně spolupodílí na přípravách akce nazvané Stree-Art Tyršák 2015,
na níž se může ateliér Kreat a jeho aktivity představit širší veřejnosti. Spolupořadateli akce
byli Start-Ar - výtvarná škola, Výtvarná dílna a mateřské centrum Loučka a Ptak.Art.
7. - 12. 9. 2015
Pokračovali jsme také ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, která nám bezplatně
poskytuje zázemí a prostory výtvarného ateliéru pro realizaci výtvarných workshopů.
Uspořádali jsme již v pořadí pátý ročník mezinárodního workshopu pro výtvarníky s
mentálním či psychickým handicapem pořádaný ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a
v jejich prostorách. Společná tvorba autorů z atelieru KreAt a atelieru Nezábudka,
fungujícího při slovenské Lize duševního zdraví, byla zaměřena na tvorbu ilustrací k básni
Havran Allana Edgara Poea. Tato kniha poté bibliofilsky vyšla. Workshop probíhal pod
lektorským vedením výtvarných umělců Pavly Dvorské, Dušana Nágela, Vladimíra Kordoše a
supervizí MUDr. Jána Šuby a Antonína Krejčíře. Workshop byl již tradičně doplněn o
doprovodné programy, které bývají přístupné i veřejnosti. Letos to byla přednáška Terezie
Zemánkové o fenoménu art brut v knihkupectví ArtMap v Místodržitelském paláci,
komentovaná prohlídka výstavy Umělci čistého srdce v České spořitelně na Jánské ulici a
následná beseda s Katarínou Čiernou kurátorkou sbírky insitního umění Slovenské národní
galerie. Účastníci workshopu stihli také prohlídky aktuálních výstav Moravské galerie a
vernisáže v galeriích Katakomby a Art. Výsledky týdenního úsilí byly dále prezentovány na
společných výstavách (galerie Katakomby a galerie sdružení Práh). Workshop byl realizován
za podpory Jihomoravského kraje v rámci projektu Doteky.
14. 10. - 31. 10. 2015
Výstava Havran na Provázku aneb E. A. Poe konečně v Katakombách, Centrum
experimentálního divadla, galerie Katakomby, Brno. Výstava prezentovala výsledky
mezinárodního workshopu v Moravské galerii Brno, který se konal v září 2045 ve spolupráci
s ateliérem Nezábudka a Ligou pre duševné zdravie. Umělci vytvořili ilustrace k Poeově
básni Havran. Výstupem je jednak bibliofilský tisk ilustrované básně a jednak výstava
„poeovsky“ zaměřených prací. Kniha je pojata jako trojjazyčné vydání (český a slovenský
překlad plus anglický originál). Na vernisáži výstavy vedle hudby zazněly i české a slovenské
verze Havrana. Tato výstava vznikla za podpory Jihomoravského kraje v rámci projektu
Doteky.
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27. 10. 1015
Členové a podporovatelé Kunštát PRO FUTURO o.p.s. a ateliéru Kreat navštívili Museum
Gugging v Rakousku, které sídlí v objektu bývalé psychiatrické léčebny a již několik desetiletí
se zaměřuje na fenomén art brut. V muzeu si účastníci exkurze prohlédli aktuální i stálou
expozici a přilehlé objekty, v nichž místní postižení umělci žijí a tvoří. Promluvili si i s kurátory
a pracovníky muzea a předali si vzájemně materiály dokumentující činnosti těchto
výtvarných skupin. Setkání a jednání bylo třístranné, protože na ně přijela i skupina kolegů ze
spřátelené slovenské Nezábudky. Partnerské ateliery měli tedy po několika týdnech další
milou společnou akci.

25. 11. - 22. 12. 2015
Výstavu Havran na Prahu jsme uspořádali i ve spolupráci se Sdružením Práh, které poskytuje
služby osobám s psychickým omezením. Výstava proběhla ve výstavních prostorách Galerie
Slévárna Vaňkovka v Brně a představila výtvarné práce ateliéru Kreat a sdružení Nezábudka
z Bratislavy, které byly vytvořeny na jejich společném workshopu. Výtvarné práce byly
inspirovány dílem E. A. Poa. Výstavu zahájila Dr. Blanka Veškrnová, ředitelka a předsedkyně
Sdružení Práh. Na výstavě bylo možné si zakoupit také trojjazyčné vydání Havran od E. A.
Poeho, jehož bibliofilii jsme v letošním roce vydali, a kterou ilustračně doprovodili účastníci
workshopu. Hudbou celou akci doprovodil písničkář Vít Šujan.
14. 12. 2015
Benefiční koncert skupiny Jablkoň v Divadle Husa na provázku (Sklepní scéna).
Aktivisté z okruhu atelieru KreAt se průběžně snaží upozorňovat veřejnost na činnost atelieru
a získávat na jeho provoz a další rozvoj podporu. Toto se děje i prostřednictvím benefičních
koncertů a hudebních akcí, kterých v minulosti proběhlo několik. Letos svým vystoupením
pomohla zviditelnit práci KreAtu populárnífolková skupina Jablkoň. Koncert se uskutečnil ve
spolupráci s Centrem experimentálního divadla v prostorách divadla Husa na provázku.
Během koncertu bylo možno zakoupit díla z produkce atelieru KreAt, spřátelené slovenské
Nezábudky a sympatizujících profesionálních umělců. Na vánoční aukci v Divadle Husa na
provázku se prodaly dva z nabízených obrazů. Získané zdroje slouží k pokrývání nákladů na
provoz atelieru a rozvoj jeho aktivit.
Příští rok bychom rádi pokračovali v započatých projektech, plánujeme další workshopy s
bratislavským atelierem Nezábudka a Ligou pre duševné zdravie v Moravské galerii v Brně,
pracujeme také na nových grantových žádostech a ke spolupráci chceme přizvat také
Maďarské a Polské kolegy.
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Polský Art Brut
Art brut neboli Outsider art je umělecké hnutí tvořené bytostnými neumělci,
amatéry a v současné době lidmi s různými psychickými handicapy, kdy umění
funguje jako terapie pro ně a jako pohled do naprosto jiného světa těm
ostatním.
Z ptakami fruwał (Ryszard Kosek)
režie Tadeusz Bystram, 2003, čas (0:12:11)
Od svého narození v roce 1957 žije Richard Kosek v Plocku. Vystudoval na hudební
škole a krátce vyučoval hudbu, hrál také v jazzové kapele Loft. Vážně a soustředěně
začal malovat ve věku 30 let, kdy se uzavřel ve svém domě a měl po dlouhou dobu
velmi omezený kontakt se světem. První samostatná výstava jeho obrazů byla v
Mazovieckého muzeu v Plocku v roce 1994 a vzbudila velký zájem veřejnosti i
odborníků o jeho práci, což se projevilo na mnoha výstavách doma i v zahraničí.
Astronauta (Konrad Kwaska)
režie Władysław Jurkow, 2004/2005, čas (0:10:17)
Filmový medailon jedinečného spontánního umělce. Konrad Kwaska (1958–2005),
sochař, malíř, fotograf, samouk, žil a pracoval ve Štětíně. V důsledku toho, že v
dětství přišel o sluch, lékaři vynesli diagnózu „mentálně retardovaný“. Ve věku sedmi
let se zapsal do školy pro neslyšící děti mimo Štětín. Už tam stále maloval a kreslil.
Po návratu domů pracoval v chráněných dílnách. Maloval také kalendáře a dlouhé
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řady čísel. Ale nejdůležitější věcí pro Kwaska byli lidé, často tulící se k sobě. Sošky
přes určitou neohrabanost mají jedinečný individuální charakter. V pozdních 80. a
počátkem 90. let Konrad navštěvoval Toruň, na pozvání osob spojených s Laboratoří
kreativity pro rozvoj osob se zdravotním postižením. Odhaduje se, že za dvacet let
práce vytvořil několik tisíc soch.

Bindas i Picasso (Robert Bindas)
režie Władysław Jurkow, 2004/2005, čas (0:12:06)
Robert Bindas se narodil v roce 1964 v Ciechanowie. Od sedmého roku svého života
je rezidentem pečovatelského domu v Mieni. Robert je jedním z tvůrců s
mentálním postižením a jeho dílo se vyznačuje mimořádnou kreativností a
harmoničností. Jedná se ponejvíce o abstraktní barevné kompozice nakreslené v
pastelových barvách s dokonalým smyslem pro barvu a tvar. Jeho jedinečný a
výrazný spontánní umělecký talent se brzy prosadil a získal mu řadu ocenění
získaných na výtvarných soutěžích v Polsku i v zahraničí.
Oswajanie šwiata (Adam Dembiňski, Halina Dylewska, Wlodzimierz Roslon,
Konrad Kwasek, Stanislaw Zagajewski, Henryk Žarski)
režie Wladyslaw Jurkow, 2006, čas (0:34:06)
Pozoruhodný dokumentární film je věnovaný šesti svébytným současným
neprofesionálním polským umělcům s mentálním postižením. Dokumentuje výtvarné
práce vytvořené s překvapivou sílou výrazu, upřímnosti a estetické platnosti.
Přesvědčíme se zde, že opravdové umění je rozděleno do svobodného pásma
tvůrců s postižením i bez něj. V této tvořivé činnosti se projevuje lidstvo vskutku
svobodně bez hranic.
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Tadeusz Andrzejewski: po prostu Art Brut
režie Ewa Toboła, Bartosz Toboła, 2013, čas (0:21:25)
Tadeusz Andrzejewski se narodil v roce 1953. Od roku 2008 je účastníkem
terapeutických workshopů, různých soutěží a hodnocení tvůrců se zdravotním
postižením. „Tadeusz Andrzejewski: jednoduše Art Brut“ je filmový dokument
režisérky Ewy Tobola a Bartosze Tobola o práci tohoto pravidelného účastníka
terapeutických dílen ve specializované nemocnici Josefa Babinského v Krakově. Film
vytvořený v průběhu několika měsíců přibližuje setkání s pozoruhodným tvůrcem,
který nás zavede do svého autentického a originálního vlastního uměleckého světa.
Tadeusz Głowala
režie Ireneusz Bukowski, 2013, čas (0:31:00)
Tadeusz Głowala se narodil v roce 1943. Od roku 1966 žije v domě s pečovatelskou
službou v Novém Miszewu. Jeho svébytný talent se projevil během osmdesátých let
minulého století. Głowala maluje především na plátno, díla vytváří pomocí různých
médií. Někdy míchá olejové barvy, pracuje s akrylovými a pastelovými barvami,
tužkami, akvarelem a dokonce i se zubní pastou nebo křídami. Tadeusz také rád
používá stříbrnou a zlatou barvu. Lze předpokládat, že vytvořil doposud více než tisíc
prací. Tadeusz Głowala je jedním z předních umělců polského hlavního proudu art
brut. Jeho práce jsou vystaveny v mnoha prestižních galeriích v Polsku i v zahraničí,
včetně Slovenské národní galerie v Bratislavě a v muzeu „L’Art Brut“ v Lausanne.
Profesor Aleksander Jackowski, objevitel a badatel v oblasti naivního umění z
Ústavu umění Polské akademie, věnoval tomuto tvůrci řadu přednášek. Filmový
dokument režiséra Bukowského o vynikajícím představiteli polského art brut měl
premiéru na festivalu AUT v Poznani v listopadu roku 2013.
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Exkurze do Musea Gugging v Rakousku.
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Prodaný portrét ženy od Lenky Fridrichové (akryl na plátně, 40 x 50 cm, rok 2015, atelier
KreAt)
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